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 اندللذ نود ؤوحضم نا ىلك ارا اهصوم ىسع

 هرس زنا سرق درب دقن نيدلا اه اجا رض

 هراض مالا نع ملععا زن ئالاق طاهيككك نعسان
 اطار يظن اه ضرالا جو ىلغودأما ةريككا فنالا

 بيلا نفعت ملا عرل نكن يل
 ”لزلومتلا اهئعلاب ىامنأو مايص رو الص ةكك تسل
 .(قسا لا تلصوام رنح هدد ىيرتر تل ارح خلا اق
 هسا ' تلصو نكك و عبس إب هو رابن مايصيالولمل

 داوم اش رنا حا 32 الاسر عمطاورلاو ميركل أب 8
 ! دلال غن مركك اب نذل مالامكلا اذررم معلا انغكا للا منغ

 اسم ةءالابسو منغ ئؤيجس حاتم او ايل نع انع
 كلذ لصاوارع االعاو ريصبو مسير ضار سل م

 ىيفتلاو اناو لاك ما كاممالا دروب
 احارصإلا ةةضحوصو ١ دل دل و لاصالا و ورنكل ١ نم
 |[ ئاّسصرد هرس هلدا سو ريم نادل ابي
 كلاس كررع ني ذ الو ئانعل ا كناسلل

 مرق لوا الا ْسظدكرالال صو لحتئ الالصو ىل
 تالا ءانل ولسا نم لايولم 7 ٠ ب ١ رم
 ناو ُمرم قباب نوكرو ندهن نما ا/االا بلغ كمر
 لفن ان بيصن كرس وهل هل سلف كلن كعمل
 يل ابلتك تاايس انك ىع ايافّصولا كن اذ
 قلم افطلاو رش ليرصبلاو عجل جيت
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 درس كن زد ددوس اك ت ايلي ارشد هو هلا مدأص١
 تام دل ميرلع هدد لص لاق عَن ااكلا
 ىسلاق هدا كرمتف حاجا اهاف تاىئرم ٌثالادو
 ماو د كسسلاو ىولاو ٌىطاب كرملا ون الاعلاو
 .اًتءاطم عروش ىره نائبا امهورتمل اوغلو
 عا اي كاراودردا عفو نظر اوهو مسغشب نمل
 نمانمص لو صاوز الأ هرهزشل نياكك اس اس اسو
 اسلاباطم دزضمب ادلرسو كلف امل اله راسملا
 هو زئانلا نيعد داره ١ ىلارظنلا للاكل مماناعلا
 0 عدلا رغ ىنيرل عملا هج ارطم
 وقل نقسم نر از اذ حسنا نك ال ارحا نع نضرسملو ايرلاثوعب لامحالا د عرس شو ان اصخ ١ نكرم ابل
 امم اوأ ارغ قير لو ىوشرلا ندوب لارحألا دوب
 كملذ لغم اذاذ رد الأ نا لإرق ال دورس د
 كلماو لامعا نشابجر اخ ن أيدل انهامب يمك
 فاصضوا١ نع زع رقع دلل اك ناك نمو ,لاوصاو
 ةارسع ل كاسر بو مَسسد يدب وب فمكو تبريد
 هيلااردو 88 رومردو هانتد اه هس نمل اينو
 كيم اليل ةلدعب ائرس )ونلا ف اجب ين مرق
 دا لا شدرل ارسال مجملا لوضولا ناب نر ادا
 - كايلإ ناو منال و [يشسبلا فاضوا ضع و
 حسليرر اول نك و جاف يلخ هد قلص ثاشبؤ لسان
 ارس 2 قميزع هدد الص ملا نا 2 ذ١ برصد كلل ذ عم



 (نرص ولان مشد ارعتسا بسم ارسايئراول دل نك
 سشابارسالا نعرف ىذلا مت ١ م اسهذا مل عمن أم
 اهوعتش اذ هردا توك منك ناءاعت لاق اكن املا نم

 تاني عماسلا قداصلا بطلاب هلدا كبك
 كدررحاو رصاو ىضن كلغ نانرهاصو ريل ارغ

 ضع هلداوتم خحيبشلا خرط دال خال دلل نوم نا

 ١ لعشت ردع رارم ضينبو قابسلا فت كلاسلا بما
 9 ىلنب زو نا غتر و فايت رانك يلم

 شسلر سلو باول نم الو دأف دق ىضاملان اف

 طلاب كرلوزرئوع تدالبإو مدع تساكرلا تقولا ال
 بينخءوملاو ات اذ ىضم اه بلاق خمر هزبو

 نا 0 اكابق تنذا ىلا مفاسلا كللو

 ظ دام ربالا تارز وكل ”ىاطلاىفابوت

 شرا وزو ابتنارهّ نب مم ل نمادو رىصلا

 ىف ظطر)و توعس نذ ١ الو دس ناعز) أهم وعمل

 المجو متيِط هزه مالت تسافا هريس ره زهر ق
 لبه دل تانك انهو ىعا اي [سساوككا ريهام ماقنا

 حسه اعلا هزهو نو انردا انه اهو نيت اا
 ملم هواك اىد اع مرطلا'ثرؤت بها طار | جيب عم
 لاشي ط اى خاضرّمل «قاظغبز خذا نانكف يو
 اال غاب ند تيد تهبط ما ورالاو .امسلا وير

 نب بحغ او« ىخيا سل اب هايد ينشب (رعو ءاكدب ل أر

 3 نسذ نم ولو هاوس مس ديابهئسد خاب نم نير

 مدا



 مىف سن ابضبب ةهوصو 6 ىيعل !لعال ناي مث داش

 مدكراو تاوطربطختسو 6 دفاغس ةيرتشتق احا

 0 د امهم كل ناذ ه مهل كرص ماكارخ سلا!

 ضعب ابر مست لم « مع دا ضن ادخال( ]فكولو

 ير ٌىلكاعرم ءرد رشا صرفت قطتس رار

 ةرر ذ لامك ابلغود فيو قوم ابن نيش
 ةرياس الار اهني بزي « ئادل سك ادلابا اعابف

 ابرلا فرط اس الامل اىر كلا لكو ىيترل كن[ ناف

 ممكو لس باوناؤ بشد و يشع ياكل ا عابت

 5 سور طرئلابرو 2كع الامس رغم كل ايامط اخ

 .ةضكو ,لكطرع صير 6 ميال د اهحان نه ةرول و
 دافخن_ل/هايمب بقا رطظر ابغا عله ]صل ابمااغ

 راسك الو بلل ١ ١ بارت داساكلا هزه ممفيس

 ةطاشاوددا دن عرطتترلو ميلخالا كليات لشتلو

 ثنو ةرهاو تصواو >ال/ى لمار لف أ مجرب نسي ث/

 يتم كاي كبيلك ضو اهنخ نع بحت أبهلا

 لاما نع نمتساو كرس ةزدرص 2و ة.قيمكا

 جلع اعرضخ تلغي حالو معاقتسا كبعايق
 . ناصإلا ارب مسساو [داوكذلا نع ابنخم [رطصفم انف
 لو ه اذ ادبع انوككو انانرخ دلو ررس لاروع ١ ين
 0 0 اه. م مه م ناسخ م

 انيطنك نبل_لاخ انررم دس ح عم بطاك |

 اننا قوزنرل ايوصو هانعلاف جرو ا

 ملعل
 كلبروف



 1 : يس 5
 لادا تاشداهال اف <« ابرش مف ةيبضكاعم
 اسنيب زم (.نئوب اه لرماو احا” نكن (نِعو ؟ اءسرم ف ىداولا كل : ءىلاسج ناني خلا علضاو ا'ىحلا دلا : ىلا اشد ادنل اف < عسب الو تمس نانهاو
 لاي هلهسنو دلت الصو تيرطو خلاط ابو كفا ليحأو نالاءامم نبك كن اصاو كوكب ىف كل اهنتشا ركب نانرزتحاو ناج انس كتان حي ايوكت نوع ا امم كيورعد عرفا مرش اذا ىرحاو ميلغ فتليلطب لاو ميلا هه لم ان ىعا امو مت [عانن ني نل كببسو هدد اريخل لدك نادل أيا لهانملا هوه نم سلا شطعتمابو نانا هني اهلا طق امنا ىوشا نمو ىرطلا خرم كانزنق فورم نمت اماذاو

 بلاس « در طم ل اننا بط قرم ىؤرو ايواص
 عانس قرح ةريمدل اباداف اناا دالرر دالرصب 2 1 ا دي

 لرطنزل ةرصمل لك ا كلن كى سحلا عؤسرإ سه وفي نا هزل و ا لاقل هبل اف بلل 5: ا
 فلكر صب وارد ىسّل رسل | كاس متنا

 ف الا لاوكن اةفرعم هلدتو تاعاطل لاب ىجحا ان ٠١
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  صرم يعشدإلو تايابنلا لوا نهرتطرلا ل ايذ اياب
 ميك يرصاو ل ىمرس اشكل ديو ملا تطعن ماي
 _بلاقاكر اضرسالكن م هيلعبس ١اياث رارشالا

 اقوشو لغاخ ماع تعم | بض ١ كراع هند اكس
 تايب منغ هدد اق عرس نهدف لخاو و لهابح
 مربح صم عرض الا كلإ حسب نيل اداتمالا كل
 كلامك كالومؤع لإ ند تافزف اطل !حاعلاثلل )نط
 لاك كاسل ملام ارو ملاعف ١س هاوس ىلا ل زكو
 عال سلا انه لم سلات لاقل اناسل نم ىرتق
 وصل اذ هكرثبطعلا ىساو هاردرالا ملعسلا هام
 عمد بهذ اكل و ىربطلا دن دش محد لف احلا
 .  صظنو لوم اراعوهو امك قد دوهذ اصبلاو
 "فص اف لزم هالوع منا نلهبو مقربا و داحلالا
 ظ تطل ش مرو لوا/رم حطم او ها درس البقر كلل أيسللا
 مظعحو نم هرصعم ىزلا نهرملا طظخاولا,لشعم هالوعم

 . لضعنالاه لوي هاوبتو مىنضد معو اهزيلو هانز حج
 لسجرلا ياي لضخ وهو قزنخل ا نع هاديابو عبرت

 هليضش رو ١ ملعتلا اذ نا ةلسخنل راو عزك ١

 لد ملح تناك مدع تتن١ناد ايه نعاساف
 ار ايردعر انيس

 5 1 ىسلرلا نع > دينو ٠

 ياي م ا



 و ىشاب ىدسهانأف اسام لص كلاسا
 د اه[ > لتعم
 الا نيللا فك اماامف خيول لاعف نب نيدلا
 0 سوادا نرمي نمد دن سلم لاف
 اع ناف مضانلا نرايملا كلاسنإ فرع ع ان
 يكن ايطخلا سرر هرنع ناك نم 2001
 0-0 عالم عراع ناش
 هليل ناو راهن واهلا ذ١ مع بطل ا حياهمل ١

 نبه نير شالا جياهرربك تح نونعم ا كاتفا ناو
 ب دولف نرئا ولا عماو كلل تعم ناو اهم اذ
 .ةملز كعرتمو لتعم نسحا اهو اهرضم اذ

 ك م مه« م كللاهامم مسلس ١اماق عمو ظ

 اهو مهتم ا فوم هروب 20 يو يل حصخ ماسلا
 ساقرخ افرع ملام « ءاجاويتخا رخل عشو

 عباس نإ ار هنا انل نان تيران دأو

 كنم عاطوع انزتكال لاح درا عمود متيم ٠
 صخش نع هرد اور ربس ولا وعس عاف دهاش
 يسم هزيل كرما الذ ةمعزبل ةريمتم ايلو الأ نع
 او ريل لرعس لو نعرجت او لل ١ هتصملا مضاصب اكربو
 نسون رك يعدرشنلا ناسب نم سيلك نمل زعر انه
 ليغ مال جالا دعب 10

 نونا نايف الن ملطار عالرم
 : 0 وااو ل

 ضاس



 ص مالغ توق اعلا لاقل نلو ءقيطلا نطاس
 فيرحسولال اكو لاصف الا معاقل ل امال

 لط ايوزورعاذغ مل اع نط ابركم لع هلدا ىرإزبط
 ما الازم نط ابلا الص ناره لكل لو

0 000 0 
 او مهيلخ رع ع درع

 اناعارك مور 0 حال البلا ظفعبو
 ىراد ل ادرعالاو ىود ا/ يكن سوك 1 طعمو

 اهوا الو لك اونع مهعسلاوركزملا نع
 2 اجححامعلاو صانع و مة ةاخالا رادو
 ظ 2 لا مب سااب تلكم

 ساس ذرخلاق ترم كاز ةأسادع نع

 2 ”/ئافانثلاخره ا
 تا 5 باصل ىلادشر درا نع راخ
 ظ ساق ١ عا افون

 مفرش لاش ملل |وسر اد مرلخطو ١
 ْ تم جس اشنم 0 ا
 ظ 20 7 وجب +
 - مياس اع اذزتكلأ ىف هردا سب !,اماذا هاعسل نوح
 ا ا
 هر ١ لهم يوكر دز ممبوت
 اف ل نس الد



 55 منع هللا 0 انما سير ىرص عفا
 ملاسبو ميل يلع ' لبس عرس ملم ٍِ مدا ملا
 لأتف د رتوعم قسف اهوا كلن اقفاحاسلا
 بحل افومدل اببس رم كندل لاقف ىريسي نبك
 تاشرانلا د كللرمرإ اييس ةيركأ هلو لحفل ذنب

 مقربا مم الم انه ملل
 ك0 رت اذ لش هنن اى 597

 ملام باطلا له ري نيل طرا
 هدلزلو لاونلا انه لثم نغ نعد ذل لا
 00 ا تق

 ا دوج نم اوضغنا) ىلّملا لقيلَع ظ

 ظ 0 0

 فاح ها ظ
 تولكأ ارو لع نموا تدوقحونرو كد ذر هرعت
 لود ايرالاو ليكتلا ماتم ولك
 لمع ١ ايمع فشنتس)و دانس السلا سوا لدن فا



 نه لس تعمرلو تحشاعلت ولالا

 اند 1 م وضصازحارنه توم

 قدا لسمك عاصي لاو مانالا بر نم كلذ ىفهل
 خم اقنسس اعرب مشو قولا معن برش نمإلا
 نأ اب ةراوط نه بيعباو سير تلا رهارش ععاط
 ءبلقب عككاو' دوموم ناس قول قيطلراونا
 ين ا ا ا

 نع :ةاب ثارع علا ءاماقش شلاش لش
 . لاقانأ بحل امرأ تادنغ
 ابيب نع نير نم يدل هيما ل وأم
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 نع هدا و زا 1 ا
 ”لسو نسفحلا بور لقد اوباتك نش ١امزك
 - نا ادالوابإ انادح ا 2و 'طاو
 ] اذن لا نفيا خالات تارايرتلاو
 ر انذعرل نارتخاو هامل رع نم ريك هله
 ا قات نو فر 2 كيرف سو راشخلا هداذ سرد و

 ١ لاو راو :اسام فك كليرو ىلاعت
 ١ وررتال نا ارو اوس نا دد لَو ا نا
 نع هاو قريك ا داقن ادبخ جيش ال ايو
 ريزت دلو هردبزت ع ريد الو ءايينس هدداومر خدت



00 

5 0 << 

 | ([ <10 متين

١ 

 فيي ١

 ُ لعلم ةلواقنر و نبل وم  ىرمنتالو ملغ نزعل ابرج ف فلير كي ||
 “ كابي ماسنتساو لكلأملا ميرا تلف رصف ىلاعت اج . ةبيررور تعا ّْ
 . يدب نسب حييصرلا لمطل اك متمرق ى دب ناد_يصنو تش تحلل _ ةقريو تدر ظ
 © كمفازأف هل ذ ىف ةاجلا لك ايلاف هتدزما اجو رت 0 : ؟؟ تايتخا ابراس لس اغ ىدد نيب كملاو مْساد دو هزاط ّح يلعن 1

 ؟: اله ك الوم ادبع ةيرهو :محلأ عرمللا كيصودللذ .علافت 00 0 6
 5 ترلمانو كو ايو كلم هدا ناك زكرتلا اس عي ف 0 ا

9 

 قدح
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 ا. دافتسا هدد نم ذع هيدافؤالا كالا: نطل عد رز مرو
 ل ناحل رم نس مارح قلاةقداصلا ورنا مام 5 ور ا 07 3

 م دال يشل بهاية وع د اولا ل نايا

 لاصحاب «ٍشيؤظل نرشملا فلفاضا عم يزرع او يشل ننال ا
 ظ وسبل ال ل بدير« (قفتستو نامصالا ناوكزلا نسب 5

 فانا ليقنو نريملا كانها او فشنح تابلق م4 0 3 2
 انصر هسا جرو نوتعملكك لل اهبع اهدترمف فر نائل 0 يي



 هلداكإ يرو مر :ن ل مي
0 00 

 ”سةايكداكمارثورل 0
 ىنما علا ىف دلل ذ ضوعف مى" رع فايسلار قف
 ' ملكولاوةلعملا هروسل الطن جتك كلا د فرضاحلا
 ىلا هر اينعملا كرونمل يظن مقضلا نص مس ل ل اسرع
 اال لاسض ب صاب بابحاف سلا ا

 ناو كلل زروق دابح م دركذرلا رطل 7

 درجت اضايمامص داع اكل سلا اتسل
 0 اتا وع اف طاللللا
 1 لسن | نوواخيتل سن اهدا ع اذه 1

 ظ 01 سا

 ل ا و ركو ل 0
 تم ورا نإرعلا مزلاو 00 0 ذ١تلّملا صلف
 توران ازعلا ل ءاوؤصو اناوسويهعروتال ان انخ
 ره وليل عاد انآريصاو ةركب تاببا مرلاو هان اع

 8 ال «لئإ اضنلا هوو بلطي نع ايف اناج نكتعاو ]

 راقفلا



 : اليل د - 0 و 1
 امام ةدالاع فب نع ملح هللا ىم لاق أي : ظ

 ناك اذا ايرمانمزد لل ىنيشيؤغ ملح (شلارنع لا :
 ا 8 هاره١ نم
 0 0 ممتعا ىبايدلاف
 ,(ط سواتلا3 هايس اقأم

 هه كلو اس ان :
 ساتنيره لوك هع دسم سلق 5 لمللا عرم
 تالفة الور ايف طع اف لباس سرق يلع هاف

 نمزنكلا اهل شم ععمت تاو مانملا كل بظي فك 5
 0 كنكالا 0 لاا وعسو أو مانإلا نرس '؛
 رعشل نيج نا نو ان اه ناو قش تل مون وح ألا '
 دل نع يسلك حطن "لادرع ماملامل نائارسشخ نرسل ا ١

 دل الوم نيبو درب ام عمت ترلو تاقوالا م معا 1 يع حاحا يزن |
 مدن امومص ياخ لح كود لاقا ارسلي قت دب وابوي احلا ش
 خا شوو جررصف [صو له اهوبو هللا ناوي 316 ايم ما
 مينل الا رممرطو ميلقلا ملم اهم ضمت >و (رقو ات د علا

 مفلح نصدوشمملاب لق احبت هلا ثابو منيب ايد 000-5 نايسشلاو داذخأ
 كلاس لاما دابخلال اجد امج تايمر ديب د اجل(

 | مف اناواه اضل أم يال هذه لم ا ا الونحلتتلخاسم داير,
 يضرب ايرينا بابو منيب م يرالتغ اهارزخ



 هادا ميريل ها نمل شالو لام وخل
 مو لاع الاف ١
 10 7 1 و 0 0-6 :

 2 ا ا ةد اع سلا وطت

 بعص اون ىابسلا ن اكماخ هند اىظ نونلاود' 0
 ساند! سو رنيباسردلا بص هبا هلام كما ايس 0
 0-0 | ص مش كي اذا اشر دو ةأمي درع اهردا ١

 ظ 00 210 انتا ماسص مرن سانلا

 عصام ةلاغلا 1 فتم دابا بصقنوا تدار ره مرلامعامل
 ل 0 : ١ باهراو م) |غاحلا
 1 ا ايظد الو و انجل وا رخام ةرروعم
 خراصلا ل عزم ادويهرا لا الرع ميرفي اهلا الا
 متصبارمةلك ف أب اوبر شملاو لمف اه عر سح١اهو
 6 ه2 صل ١ منج . كلدا ىيم سو دعلا

 ىو ا ناو مع اورج دارملال داتزعمملو

 ىدش رانرلاو ىلا صو شاور سلك او دمسيجلاو

 م66 4 ل ست امو صلا هو
 ظ بازمتمان الا و ىلا و 6 رع ةاماوولك دلّسلو

0 0 
 2 7 نايل هدول مشا ظ



 لزباو ةظادلا كالواؤدخ تازبا ل غسو
 نزف د جول مصخو ررصخا نه

 قطاف دل ّيطم اولا رولا لمما 5 حلا
 بابج نيب مدع هدد اقع 1 ظ

 تبسيط فقدازل ام رمادا علو ارهس

 معطل دارزرل صو هل د اسال كرصرل ناري صلاوه
 هددالاق ٌةحاطلاؤ ممهتاس مو مرتطا نهرتفو ةحاحملا
 هند 'لاكو باسعرمت حا نررماصلا قرع امنا امت
 يطب واومانموا اوريصا اوما نءنلا اهءااي اع
 < اريام 2|تغيرصل “٠ نوعلخت كمل هذا اوتفناو
 اوكا[ كام لا لضاهزم وبن ب بطضإو
 ستنال ليوا اياطملا عرس اهو ىطرلاه مطملاو

 بنفق منش اونو هل سل امتدت الاق
 نع رجل ئلذاه 5 نسوجلانا

 ل ىلا مهصن ملغ ىاكتنو ؟للع

 3ءالو م نكبر ارض ىهرلا سس
 يا عرقا انا لبو
 هيد ١ لمصملاق بوصلب مص عيرذ مهدد الق

 فرع عا تانلا 1 حس كلن اياص
 رمال ةرعرف ءلعسو هرداىلا ّيرط تن 0
 مرج اة ويملا نع اا دلدرع ]سبر ونت ةلؤي وسمو
 توكيل انرك نمزج اثيشاطلا ل ام
 ىرلارق لا كر اك للارو هس رلار اق نوكيف

 لكك



« 

 نجد هلد و ليك انانكألا نهرجر ١ نككو مده كيرا
 ا

 و اوال ل ار ابعربسل او تفضلو
 انله ارت 7 هليلغ ءىخت تاماقح الك تاهمو

 ىحك يفطالو رك وصال ءبطمدررا هيؤفر سال قو
 ماو ريسلا 3“ دبجملاملا لا اره تل اطايف
 هاذ هللأاسلا ناف كنع هددا ىضمل اقام داريا
 نبل نالمبلا بهاذ كلاسلا مى بهاذ قاملاو ملا

 نلانالاسل اد 7 رايي
 أكن ماو

 يسوم اذا حال مد امل ا

 ىكال د دورمشمد )|. دز موسرلاو امسالا بعلو
 مقولات به ذ ؛نورعم |رسعشت رع اذ اذ تبل
 فضرإو عم مكرظنالو هالوعال ا ىرتنمل ديس الو
 الف ويك ىف ةلررشتم كذلا انهت نم هدا ال دوو دلو
 ددرشجو ئدبط ال من سشاسبو ئس رس وت رد
 ملوق قوم مزعنوأ امخ هببجو ال ثللاه ىمم
 ديس كرفرغ ضايق [ىلك قرصا )لح هرد بص
 ُ ل دل قع فرش لف اذ درت الاغام ئتاصأ
 بو ارظابااورع افلارزط لاو نو الاعه طاعت
 ايوب رنخ مق امو اىناف

 لح ارررصسو ب لبرول الثيم ليها بتم

 ولا سنجر يح ”ركذ اذات ١

 ريفمتإ اذ 2



 خضنو ,ىعس دسبع نرتب ىخ ندل قحاب ىطندو
 معس تنك كيصا١ذاف ىبرصلا ثيرغل ف اكرئاسإو
  تططئزلا ئاسلو بررعس ىزلا غرصنو رب ععسعرلا

 ملاضا نعابزعؤجب ةلام جا زصم كراعلا رص اكو مب
 مهاصواو نالوع]ءدالا درشمالو مادو مفاصواو

 مف رعارط مخي ةل دلل ذ عت اع بج عس انهو تادو
 هوو بى نش قرذالو رهف نغمه دج ميال فرامل
 ناشر أ ملأ ضد لا اه وكصنع هركسالو ءركس ان

 معلب لإر اه صب قزل او ام سوه فت قرف ىرلمل
 عبيطأكو نول هود رجلا و م هزكسس علاه د امح ا برو
 ارز ١ تيصراهو للاعت ملوو كلذ نم مش كلل عضد
 ومنو تجر اهو لرب الوا كرس ىرس للان
 هولا ناعوجو تورد ملون ايد أم متين تيتاو منكأ ناع
 ادا 0 انسدننازكو لاق
 مبتسم ولاد عب ةيتم ع

 2 هامل ام
 اينما ل سلط م ااا انهو ف 2

 ا تاوزلا ىفّقزلا مّصوشو ابومحو
 اكوؤلا نعى تيم رعارل اكو د والاه مىمحو لول قلاب

 راو كل ذ زرعس ن ناجالا مص نكت و نسرنمال نيمبشلو
 امرك حالا نافراحلل ىشكت ااه رساربل اف ككلاسلا
 ظ 0 أو ضرع نريع 7
 لاشي ئلذلا بنام تأماتلا ١ هزوبب قرصملا نيكوملا



 تولاهتملن و ةرسح تونعلاو هلكت وا ناف تاوم الاف
 جارك توما حط نع ئاظمنا ةيرلملاو تلنطا نع عاطل ١

 للصمت ا ىو ىلكك نشل اهنا ثز) ةد ابك مد هاندا ماركت
 ل كنربؤر احلا ضمن ارك سحلعأب لسنا ىلكأ نكرصلا

 تلص م تاصنن ار صوو لسمم ل امم ٌسيطلا نه ظ
 باب كل يش ياي كلا نمداشصواىع
 الرع رد أمت مدلا نإ مارد و ةرسح توعلا و مب نسرلا
 هل دمت امك هز ط مب بجوتسيو رضع نه هلوبب و

 ظ هيا ب
 ميلكهرد هسداطغل اق و احم ١ازرب اهزظت 'منرع نالت
 ار تملا ٍقالصل اهصو ىف
 تول ١نإرص اكو ا ضررلا
 فكراَسْما ةدوعو ىربركغو اهيلطا نوم نانرع
 "لأ كك قالو يبطل له ارزع فوووملا توملاوش و
 جيركو هو أنضل اد تملا انه انغ انوراعي و ّنأس رم
 تارررلاو تار اسخإلا رتب ةيرشبلا ىف اصورلا نع
 رايتخالو ل 5دامالل تملاذا تبا شلاو او ناريزملاو
 كوهودر ايتخاو هلابرت و تدررا ارم عرزح نص لايزال
 لحد ومسلا نملك برد هلو مبننعب نع لح رطو
 ثور دعو هرابتخاو ثمبرتو لحبه شن تدار إذ
 ها 0 ةلاذلو ميلا ملوصو اراك كلل ذنأيلو
 هاسدالذ رنعو :اقبلا اناع همها هليانو نعم نغنلاو
 6 ام 4 4 مه ردسعحا 5و



 0 نا أن او 4 ؛ام كن او ءاسللغ كين وكل ١ انو 5 تس ع ءالط ا.ةخلاولاث ىلا دب انذل اف ءا
 نهراوطلا نم ابر لعبت لاف بانها سماك ف لذ كلروعا طز 20000
 قط ناش ماا ب مش رعبا نا
10 

 داخل ان يطل اذا ناي تلعا١
 داكم ل لاو كيوتشج 00

 ردم

 . نب تانك كما لإ تنم وج( 011

 طك خلاك لد ١ ماما انه كي - فلي سل ب 5

 تايضعمرزلاو اس تناوكداه ةايقايد ١ ا 7 .
 بازح يم اعلا نانو ى ن اوإتفح بلر جر ىوسدلتبل ها آركم ةايكاو 7:1 كاجو تليف
 ص تارلاه 7-0 :رتاع انو فرس كذل الور ا /نع

 ب , قلطمإا 7
 ها بلا تجول فمان اغا دولة

 : 0 ةوارصمل ا 0 0 ا حراما امص لات ناموا هلأ بضل ' هعضاب لاف ب 4 تان ملاوي 1 . مللصدنلال امر هند اهصدتصو ا مر ' نييك كسكس
 2 ايست تاعك كا "فيحان

 لة دز 0 رس - ف ددوتس الو اني ” لس المات كلين جودا
 اهو



 تالنت انوع مانا كومان ا
 عالامعا الأ ثلل

 _ةلالوم مدرع اهل او نط اهو دلل او
 ترعاو [ميرشل سالب ثا هال ايزو طووزك ىف

 لد اولا ا6ةايانع مطشر ل
 دلك لن نكت وكت ردا و .كروص م رع نرل هددا نا

١ 

 الامال دلل سلا اا كاترع نكن ادي مككامعاو
 ىلطان م كوعمل ملزما اديب !نعرنج ماو .عاظن حض اوع
 ىلا ايهرل بلطب لشتسا نم ناو عم :امضق نع
 ئلدا أنف 02ريلح هدد اس عبلا مغ لاسابف لذلإ



- 

 ا 9

1 

 . سم هب فتم سلا هلل الل بيصفسولا ميم
 لاقف سانلا قِسحاو هرلا سبحا ملعازا لمعوىلع
 رقلاو هرداكبحي يملا هز ا حشيلخ هيدااص ل
 متوسعلا نا !مرعأو سارلا كرك سازلا ىدل ااه
 تمل انيرل ميرسشلي غو ابملط كركر سوننالاررثم كلل
 ابله ابقتو د) أوم مرح نع شرعت مفابلطب
 مرتك شسديعم ينس متنازمسق نك د دلا/لوم دلا لاق دق و
 هرداراعألا ضال ىف ساد نصاجو طاعت لاو

 ماسارك ذإو ىلاعت لاقو اييعبر وتنمو | يتسم
 ايا لا وأو دات ل تو

 . كالعردا نمو اميرلا ىلط عا اي كلل ىّتس ائاف
 0 بلظلا 0 دو مرمي

 00 53 2 ا
 كيتا يعد صلاو تت

 هدا أح نصا مقر ااقو لا و للاهنابب
 2 ,اذاه ل ارختف ىنغم ا كاسم |رجود اك
 1 ارو |ز نسلن اذ اهكرمتف تولالكا يالا
 26 ير ملا كا ها نكست ذاع كوشن
2 

 ناكللسم وك لاو
 0 ىرزلا له نيدجلا موا شيغذ

 كلا



 ةنعسلوازاو أصيتم كرت تنا *لعم ىشكئىذلا

 بلط ل اخ مدع هداف دينجلا فا لع هاج دامت

 لس لاه ممل طافمه نب تليف 4١]ل هتف قررلا
 لاقل اس اف كاس رن توعنا هل لاّمف كل ذ هنبا
 هلشت يلو م بح وره لاف املا يلو ببلاغ هامل
 نفر راف ةليخا للا لمخلا اهلا
 عرض نما اذ هذ اعلا نه ميلا همست مشير للا عاشلا اهرلا
 د منهو مسوّجَو ردا لوجؤ فد متوقو ملوح نع
 ىشللف مل قس ىرك سا انفىللصدو ناهحلا
 اعلا نلبو ىنش الا ىتشت اه ل د ةايشس الرع
 هارد ابال ةرهالو لومدل متريلع هدد ىاسلاك كلذل و
 الو لوعال ”قردلع هدانصا ضن لاقو منجل انك وعنك
 م/)١ثيد لقا اد اباعسو حشاد ها
 نمار ف ااكوادتو 2 نم
 ميليدلا ايثرلل بلطلا ضرع ةدإغ قس ويك اد نيعستو

 تام نغر# ال ملعلا تيلط ألا متيع عنا فيلو ظ
 اريادلا نيبال سيورخجومزو لمان نر نم وص ل نعل
 ةعاطلا يوس نينا تاو لرماسرلابلط باكل اسلا

 ارؤطناد اى أن ارعتن نشومت نأ در زع عرش ةلزم ١ أ

 هممت سف لارا اؤرسرلا نرش 1 0 ظ
 َن عع ازلل نير طاش هرد'لاقن

 لم رط انَملاو نينا عءاسشلا نم
 101 اورعو سل ؤكاو مضعلاو



 نِطكشنو الق بالا نص ؟نعهلداو أصلا ةابجحلا
 ارزتكزم كري تتألص «/سدلعا ومنا نذل 17
 كلبا نمت ارجو ةررطح جاو زباوانرط انيدل اجرابإ/
 |ينم اذن امور انولوتد ننزل ١ دابحلاب راصن هلاو
 اعل ثيرباصلارانلا بارع انقواني بهذ انإزعغ |ذ

 تسب مو ميلا هشييااعو تابالاوزه ىاضااب
 /اكننع مسن ىتدنح ميز س الا نظام د
 ساو أاثيرلا ةرمحلا اص كلذ ن اذا عدو مر)و# فبكو

 ظ ةلاضأكنيرقسم ادعو كل اب بأمان هلع
 ظ جر ارحل ياكل سلا ف ّناعنص سب وص

 ١ اهراإ رسل ايد اتعاب و كف ايسر
 اال نبزرتّرو لعل اتاماًمماوؤطت كلو لنمو

 ملا انيزكي سو بر نر امكإكو بل الأ
 كسل ءدرلا ضاصمرلا هزه نع هنهدرم تف امس اذاف
 ةابرلاو نحل اد ميسا نام امداد عضنوتم رمل
 .ذوزرلا رت بلش ميلا و كرجاب ملاذا
 درا املا قوخبدلا كلت سوينلا راو دايغالا ىل
 ! امرل الل هايتصا ضرس أل جاتحاو ضير اك
 ١ ' دك خناعاطلا اهد عفنب ئاور ا

 ] 00 0 1 ىصاغملا
 . أ مصخك مح :

 علو بلاس يسن كا

 ىرجي



 نح طمنو كيالامتلشلزم ناسا
 ١ د

 رس ابسانكه ون أهدط ىلإ ظرلا لك هرصد ىو هإخاو
0 

 9 اءلع نكررصبو دب رطا صوتسو
 ظ مالا نمريصبو تاعاطلا اود دشْص
 0 "بولو ميا تاقو الا اس ىف ةهرخحلا
 كما تام ةرار قش نحاورقو دايخ اللا

 عشبرد+ نو لاضعلا .نلا ب لعدم ايان
 دب تلج ذ اذ لابتمالا نلف طم نم ادعف
 شامل الومإلا ال اه)اصؤ عبعت الاف ابر ةدم
 كال ادشادرإتبف : هاوس نايوع برع سالو
 م / كلاما هاو و ابعت دفنا

0 0 

 ماله ال خدوم ةزلارع لصف ظ
 ا "ا سارالا عم ١ اىادع ظ

 . (/ساؤامرسارلاو 0 ١م 0
 سابع نسالا ب ىلخ ةرد اولنص ظ

540 



 ظ 0 عمتسا نا ان كينُداذاو ملا لمس تلاس
 ا اوعفش ل ىش كوحشنب نط عضم اول مالا
 ْ 0 01 قوش نط فتان هلدارسك
 ئ عملا سمعو مالاقإلا سغؤم تلمع هللا مج كرف /وطنإلا

 ع نير اوةالاصلإ لع تراي ثم هاله انه لابو
 كتاتماسؤ لزرع شوكلا ليس نيب قض اص ايمكلا
 هيلاال دا نكستزلاه كسلا قنا إم تطشو تركنا
 ميججلاو مهدد كابالا دلال دلل دب عرطتر الو

 ا مآ املا مسلزره اره ام ىوجرلا اللا ا
 1 دا املا هسصادقو تاهاطلا قاب وفل از ئ

 | مدرسا ن 0
 ظ ليت اللون هجم 2000

 ' لتلاوة نزاملاءرسلاؤسنم قدس تيجي

 ْ 0 ىملاف دصعلاو طخ سلاو ىطلإو تملا
 يسطر هلع ام عاطم حتوم كو تاعابلا

 دس ؟رنخ انام نم نقر ارفو
 ا يل "دلل نلف ةاعاطلا دود 'نعءامُسل
 ا و تام غرم مدع لدا ىي مذ أشلا
 ظ 0 / اك م صقهو
 ظ 7 ًأسزيكشو ءالاصن يلو لصممخآئاو بى وص جا
 | 2 عب الون باع هيلجا ع ذاملا انااا

 1 اجت 7 2 هان 0 ماّقلا|بطا سل ظ
 | لطف تاعاطلا د 8

5 



 ابنالةعاطلا كمر إلي اطعلا ركحلا لاق اكد الوم
 لسجل دليلا هدبا نم ترم اينرل اهم عما و كم ترن

 ماك

 ممل (ئادلا عخنأع ديصوتلا رحم لولا ماماو ديبحلا

 - ميل شيو عطلبو ليسمع عئششو نيولا ةطرطو

 معصم عاب هل لف كعرطنو لضزتل ارش نوم

 3 دو رصوتل ' 3 : و

 ماعلا ملكبت نر ل عمو كاوتش ميلك نم نبو

 لها وعمو د ياو اظلل ا هزيل انررمع ملك هللا
1 

 ل

 اي

 اهرب انراماب بيرو لكش ع مديرق نخلق لسنا طا نع
 كين روررصلبانردل اذار طع امارغ نمر هريمل اديان ليلع

 غو

 من كرفشلا /اقنم ب



1 

 ا :) زو نعاءل5 طختن ضمان يكمن ىو نانلاياو
 ْ 0 ءاامصمنإلاف
 ولع مردائاصل اق هذ اه ردو كلامو يرسخ ك الوم
 _كلاقو لد احن نسرم ]ظننا د هلملم نيد ىع ارش
 ناقد اصلا عن اوبوكو مدد !اتمنااوس ١ نب كلااهي١ اي لاه
 يوك نادهبصاو نياصلا ل ىدزمدلو طلاختالو

 يارعإزكك رت رجا نمل تعطل انه لاك فرتحلا ا
 اقونوتى اطلاىلا ثءس قوعدو ٌتوس طوس فخاد أك 1
 طوسن رش دارح كلر نا ةدلاسلل يني ةيصعلانع 1

 '  قصافلال ان عمي نارفوحو تاحاطلاملا مّقوسيل فوط ٠ ظ
 | نأسللب) لوو تاقوالا ساسؤارلختلا ذ ىكو ا |  ةايانهل هر دمعرلانم رو ام ضن ىكولتس و ناثللاو ٌ

 «اح اف رأسك ازا و م هن بصك د مو | الاوت ذكول ءقر طلعو ضال لاه ظ
 ضولمل كرننو ل ضملاثلو ثار قابلع ناعتس دو |

 ءاستورسلذ ناسلب كونو ةدادا نحل اىاظمردتل وع ا
 < 2 ى#ئقت) نإرس ا:لارشلل ءافا وطب سانلا ناغت « 1

 ى ىو ومشو ) ىلع انناو ىاداطموم تين نمركو ا ظ
 1 اوا بلّملل لوو ملكلبشو هالوع أو حرتيو

  طاويبيع لل دلل و ثا طخش ىع نس احلا تربط نآ ىلا ١
 7 فيششاف) الع ”ىكأ ث لو كلذ نشد اقع وأمل عوط ظ

 مدكا فرص أذل تناو مامض) ينيكو ىلتلكت دق و تلك
 م١ 0 لا وح ظ 5 ىو  فتكذلللا يعم كدلإ ]ضم اانا اه ىف خ تناو بضا

 وكسلا
1 

1 



 هلب عزنا فيكم كيلع جاله و ىلاح ليلاوكشا
 قلو للام بست قيكما كيلو ب ثلضومت و ىلا كن
 تماقك بو داوم سك أل فيكماكنلا تلفونك
 قايتشالا ناربن بلم اف لعتشس كلذ كنعت كادلاو
 قابسلا قابسلا لوجو ّرعاطلا تاس ىف داوطا ضو

 امتادازلا ناوراسكتالاو كل نلاوه اما قيظلا ناره
 دازلا نه نسرثكافراقتذ الا لياعو هلل اد ةنامتسأ/ اوه
 لزب كلا و عضاوتو يزيل عطق ّتاها نا خا أر

 ربككا عموفني ال لكلا هدداىع لاق اك ةبوبإكك دع
 بنما, تبن كما نال أطدحضاوملا ععروطنالو لمع
 هدنعيونالا اف كدعانمف# لا تطمس للطب تف #
 صضارما موارو وف املا اورلا يه ىلا اي وساد أ
 اغشلان افي]سصكىلادل دشيرب نم ىكماو كرت
 رجكورا كلو :ددوبخ طاعد يشل ىلإ يِنطلا نا هليل
 ةقرادحاومّيدوصلا عمت فض انكفلو مسبربرلل ةكينادع
 املا, فارمنإلاعم ميطالا راالا قرتش ىو مسودرلاو
 ميصوصأ يدوبحلار سرت رم نأجساف عيرشبلا
 [مدومحلاراهظاىح مسومرلا نطير طو ةدردشبلا سبط
 بهالأبدلل خرس الو سارظضإلا لكم ب كض نلطأغ

 ئاصواب تدم ددفاصوأب فمك اسكتالاو ل ذلا نم ٠

 كاد فمك رول تالي توي يمك يو و ملوك
 كيلّوااعالا ىموتنتا] ماك 0 اياذ يعن كنع



 رنه ناوين ةنككاو كيني هنافوشاننلا
 كاس تمناو تن كام افا نا هاف كالوم 00

 'الان اف دللعأ ا|كلداعد قرقو
 ع 00 دبخن دلانا كيال كلغ
 ننس ذ انها ورلق غزت ال أمير ميسم اطزرملا
 4 « « نامهولا تنادرلا تعج ددبرل نمانل ىهو
 «اراتفاواحضاوت ىنلناو“ ان اسكلإو لوف بش كنلع
 ءارابطساب والم ق ناو ةاايعل فاو بلل انو
  .مدومحلاب كعضاوت غالاصبإ ديعهاف
 لمللا ابمهلااله بلغ قدما 0 2 امو
 ك0 نودع ل نإلا سسبل نمر سلفراهنلاو
 لاقو ادلبسميرررل ديف اورق امثنذلاو كلمت هدام
 هن 30 بكّطىذلا كدلذل قملعمرد للص
 فتهيدامالكلرذ دوكسلا ةريكت تانغ ىاكىنعا

 اعربرل ةفاجطلا نإ لجعل دع مدنااص لودي مالو
 سامل نعناع انتقرلا لع سبلا نه ناو تيطلاو

 جرف نير ههورم لس لو عملا نح صلختر ف
 خلا هرج لاب عدل دال نضضم ىذصا يو تا
 بفاخصلا "مرر ادد ةصواخاركملا ىف تاخاطل ولع
 ظ روع اومتساو لعويرما قدم نئزقد رئرلا دوز
 ىعذلالوم عبط لأ سلا ايمادرت ادبتحاهوطلابز افالا
 الوزلام دل ضل بلطتالو 2ظ000 اهرلا
 تقديصبوبز أه اضجو !:0ايع مشتل بلط نهز افا هاّمم

 تار



 ريس ايتاوبرشلاوتادابعلاردس اي ةلمامماا اقل
 كلب لوهشم تنارورفعت ن١ تافشب ااو تاماّتملا
 . ا امامممو الام بلط نمل سمن ثلا اهمتش اين املع
 مئلاهتتك | نود مسعد طنع كوغشو بو فس كه
 نما بالو شو درع مل شكو الاد .ايط تاه مي
 مرلاعو كااسلا وئاهتسست ايفا ديعارسمل نوكت
 نسصايوو لوم قرط نعل امطاقتو هايند هربا ناك

 رصف تلقف ىلع قارب ُىيزكن ضل ل اق لبق اه
 ظ قو كلم هال يلا اكو

 نمل جول نهرس نمدملاذ ديهتط دز اجا
 طه وب غسل تشع سالو كل دو هالوم للبع
 0 د هالكرضوأف

0 0 3 00 
 َّت د او كلدا نمج ين نب

 قيل نادم الضعلا) #1 مينملا
 رستانأب دلال 0 ممقرع دلت اةوراون [ضإملاب تقولا قاع

 ليزر لكك له لارناو ةلسضطفزكدل اطخا ىزلاملا
 0 , داق تاو ماوقاب كيلاقاذعو
 كفلاو تدابع يبط كورفو 0 ابادا دلو غورل :
 .كليلع مهاطلاب لمع دليل جرش كاد عمو مم يلا

 ,ةنغلالو مل متداءاب فقالا كن نوكسالو ٌميحْنم ام
 درتامو ملاعت لاق ا تمص قوالرط اه؟تلفال هرظ ان
  مارتساولاو توجايبسو ناس



 راس نم زر لع بزب أهو هي انمضيت ذا اذوبط ميكع
 سي الو دي ذ نيزيصا الو دامسلا قالو كالا رز
 نزاع رثجن لصق داك الزل هايس أَ اىأل

 ظ ظ سا تارا ر ا ذل هزيب بربر مس 0
 لير ادللزإ رم دع لوعم ئه اش هللا هللا
 ريس بصل يصصن ىيكذش ايو عظاأتو ممم هنلا نأ نع

 يملا هزه ىقمك] جاو مص هرلا ورش ىمحا أب ١
 ثاةومعل ا هامل السبل ةقشلا ىلازسكدو مَ 1

 كللاسلا اهب اكل يب ا قحلانع ئانحلاب لتنال ظ
 هر إي)) اب مشولا آم امع تاحاطل لمذا انا
 / ناد يو فشل ذه داو كيه نعل نق ىلع
 0 كلل اندلاع ف لاهرلا نصلمكلا (ىموف قل ةوتنلا
 يسيطر يسال اناعوه ىحلاب لاغتشرلاو تلصو
 رياصُ ازعل ره ستت دلل وحاوع 011
 كيلع لمفياه بطلا ثيرامو هام اسامو هلاسّقم
 عيرج معا ةرتمل نبع ىو مسالا هاننمل لن
 خر نيو سئخ ىلا لف امسح أو ةراعشلا
 ثلبح نمد َمَح (دبع :ئغص ترسو اسورارلع
 مبلط فاعلا لزهد ماغم ناسعإل 4 دابيبمت
 000 وم اكن ابل ىف د ناك فخاملا
 فو امرك لل رب اا تاو اذا برلفلواع هرسائلا

 وب



 داسال زنق لاف منال اس بوبا فكم هاس نه
 نوهيرساط ال كالا كال ل

 تكلا لاق دلل ذلو مرسلا هل بيطتو بيبحلا
 واسم نع تيهلاو ل نجلا نساحم بور ةرتملا
 كاس نغنببحلا حلا لاطتشنإلا منزل نم نال
 اعصوالو هلعف "الإ الذمم هش خلاب لطت ب نعرا

 ديبجل اف دهس ل نطودوبدوالا دوضو دلو ءانصو ل )||

 مممساحمإل رهش ل هدوهوو كلامهاو ىلا فايصو الا

 ١ دهظنؤو ةدوّمعم واى لا داماس نع بمخنو

 هالعاف كاف هس ٍتيااماذاءلّضاه ريحا اهورش اشنا
 + لاو لش أه بم ١ اهوءابم ةراعتتادن احنا عتيل
 دهاوزفم ّتهاش ىذل | زكد «هنع هس اى ضءانلا
 مو عرف زاسلا لا اما تنللا بك كم وزع
 ةرتولاب مل قمل اهب ١|بو «يعرس ل اكسشا لاكش لإ قسد

 . نم ناف ةوملاو لوحلا نععغاو كلم اعمؤ هن صلما .
 كيعيلا ١ دذ انا ىوكرل ١ نمي ملخت لع امهخ هدد نململا

 اندوؤلابلا فاه ف الخ راه او قاعنلا نعءاشنت نذ احنا

 ذم (قتنرلا وفر اك هبا فا ملح عاطم ميش هللا ناز
 37 3ءارتحاو مامن ومدن ميشا ةيزيج

 ءمرضع لائام نصااجو لارماو هلاوقاو لاعاد
 .« دشولار ابد قرصلا ليورع «٠ ئاولو قرصلاب هلملع م

 «ديرعلا يش أو ىلول ل م جس نك واوا و طوعا ىو
 مدلول غرك خا اي ةليصخل هزه صوت ىف درج



 يلا موعز ءانلاب ضغو مقاله جدت ف 5 :اعشف الرمل لها ليلق قدصل لف ناذ
 1 ةكصو لفل لسع هةيامش اوس طرض ىسباداو
 ا اجل نظنتو نادكسلاو تاهو ثا ىنغن بساصو مداعما
 - توتانلا غانع الا اهبا عجتنرف ان تيداطا هن يطاو ماه بيشرلا نا رغاو ن (ىليكا سياسد قس يلصد
 وسلا ةطمالاع ضو نانمخاملا لب فحو ةحاطلا لام
 ظ 0 2 با ساروا كيل
 ةرونر هز ب د أو ةنسانس اسس نعد ١

 يللا نامل قيليال كرنعموب قددسا انهو فيزعل اضالأ ناعرش كزلا كسلا نع خلاتضل عيشها
 ] او دان هو ور صإإ يسال !بهراهظ اراهصاص يسال
 2 0 0 أورل 0 0 0

  عاهركال الهال ماشنفاب
 ئ 5 لب ير نكي هنحمدد 0 نزلا ا
 سهر موفرتس نم يامل اذ ادوبمشم كلت ءأو ار وهوع
 ناكرق اظلاؤ ئلْطِش اهب ةدرمح ةريشر اسبو مرو هاو
 ن6 طابا ىف يطا بحارمدو مرلهدحاو
 راع لف افيبغ ايحاص نكلحار نمو لتفام نسما
 لاهوت لوو فعمل ذ ىف : اذتم لبا( وحبل طل ا
 0 ارراأساو ةالارعلا/اقاو هرد نت 1 نعيد هر اك ميتال
 :دلز نمو لاوككلفارممزعلرهرل الع ارنود ضي ا 4

 1اس لم (ىلا

 الل



 الامن اا (س ضومجواع متر [هسرعيف لاك كلت ل هانلا
 هنهام مللاةف لماما ني ذ ملا تنل او ىاص عرشو
 نيكي نانأشلا امنا عض ام نائما سلا, اعنا ةعدبلا
 تلصرملو َىلاكال رع زعم هرسو قد الكا ناد لخرلا
 2 نيابنب اف اولا[ دهان لذ لابعرلا نسلامكرفا عام نيو لاقامن
 ظ دبرل كفلوإل اذ نحل م ثدس فبأي فلفوم عال نياك

 طعتسا|م " ىيتكلاؤرنم ددرل مسالا بيلا ىف لم ظ

 ىترتوذ » ةإخس اوحكأو لا مسا كو د
 0 ”ىعم سري كده اى , تاتوهد ظ

  دايراوفتلةاشالا ور موزسلا دام اشو اوكوت قول
 مع تك ادور ايملاصاولا ا درر شمال ماعلا 0

 امثإكلاعع ا تشئرك لعلاو عأ اذع ىشراو مس
 هداك ك دلو - ب اكو ئاصواو لاه

 يحالاق كنون ىشالابو داو اضواق ق)وتسر ولا اضنإدع

 قم هيداطانمحلا نل منحدر ين نسا ظ
 متاز قماذورف وأخ رفاص هواو ماسك اكمل امهائفت ظ

 افراهيج عدي كراسؤ د دللأسلا لالش اه:باغانفو

 0 موسرلاو قلاع ذم عن
 اكرسل نارا راش واهم ادتعمو ال شرمريضدو يزعم
 ىلا خضر لاق ار نكربنحلا سس امال نلو كرولا

 . زهاوعرق مدوشو رف كرد لاو 0
 الور فاصم اه اا شال ترتبت فاسو نع ولع او ,تلخنع

 سحلل 5 ةاشالذا مسخ رأ شبا نثقدملا اال 0



 اود لاك مل دامهيت انس 0
 سنشلا ولا: هانم ناك دل امتسَن هلع
 ناصف اهيل اش ايشن مسنغب كيو بحي اض اعيربب دت د

 يد هوبا

 ظ كرش ثالكه ذح دلداع اس نالبسبا
 ريالا ف نعوذ هادصتن مخ فدان #7
 انرتوم روت نين مو اضاشرم لوم «مكالوأهسلا باه هارت:

 اديحاف اق اهشمويطمالع الالام نيلي . * بقرب هور !
 الا روزا اددقالا كمل لوصولا 4 00
 1 0 ايري الش اد انت سوال لها قب : 270001 ميسم البر صل ا! كل ىعل ارت الأ مح هلل كيم ا 0

 1 لاب ننكر نر 006 ٠ كيفن ظ
 0 اسأل 0 50 0 برع

 ل ّض ” ا مير كه تع + ب

 0 وس امانإ »كلن تي
 مانا نع بالفول نقف م ةيسالاوالا  ىعيب 7

 لع اطالب تقحو لكؤملا (قب لكتف يوص» جلا
 نيرناتتا

7 



 ك2 ال ادبتس او نوعذملاب كك منو لكرتل اف نونطلا
 ميلأ كفوميرو ك ذل رفع دل د اعاطك ملا نمكسلاب
 ,ةيمدد نايدلماطناو ”لدوقو للروم نش كم ورتو
 ليو همس بلم يلعت نهليف هدوم كا هتئكتلا
 للسموم قس ادي ابع للامن كلدا ىف يلروحا عدمت
 رع نم نازص اكاد ريش لاجاكلا ذ للك وراهاو
 وف كزكمتو ىلا هن لأ ىيص]<كمسلاب درما هال وغ نا
 درع :نائكلا ميلعبل نمو ناجس دا تركدل ىذلا
 عوصاذو فاك ى | مبسح ولو هد اودع ز كوس ئيوىلاهت لاك
 هدد١ نأ ىلاهد لاق ٌثيض حا لع هدعوو لضند انو
 .ةلرريو هالوع هل لءظ اجب نب انامعزل يطول ا بكي
 مو هاعري كنار ىلا نا مَع ثيص انوسمملاب منبارح
 عرجو,ىللا عجنو كلد |هكرمغ اكل ذ مهد ورب ساه

 نفت 20 4 ١ ءاعمسص كلز داصو 0 م يم --

 قمرا لت اال ضنا بع الا ذلتو
 م اين ىسائلل تت ىارهلا نيالا كتل سومتس
 نموغرع شئراصو ىاشد وقد داي كبك ةلفش موو

 البو ئالوم ابيع ا ىرولا لبوع ارجو طش تنك

 هلفآملا هزهوم ترسو مملا ازربرب اهرغط نا نا ايشلل
 س انلا ىضناو كمعلاو ضار عم ميعصلا تتسع ١و
 لان اورش طردت كداور نحن كاصنل |لمفاو كنس نم
 وئعم]) طواو دلو ذيمنب ن اداو تر سمد نم سانل اهضنا



1 

0 1 
 تانحلاب مراسل اقو ك ونمو دارت ازورد م ناو

 "ن2 را نم ذعاو كوع زم اواو دل ملت :سمزإصو
 كل ناورماطك نع مصاص او تام ام االاعا

 ىلا َن اذ ثمار وعدم نملك نع ةكطأ ل طو دلنإو ر

 11 انص معو نمو نسرملا,لاض
 هلو ل سمعلا لاو اهنا تعا تكنو ا ةاسهاذ ا

 0 تا

 0 ينال قل هاش زعلت 5 نيكو
 نكمل سابع نعيردغنإلا عض مال ناطورواصإن هيلقف
 0 حطام 0-0 الين حام اب) اببنم
 نم طنط انح لموجت لاق ومات
 ظ 7 هرداذ لااذأف ىقاسل فاظغو ن ذ
 حيان نمش نساو هابتنالاو 0
 ظ سك ناصخاقرو) ]و حاكم هدام 0

 كيرلا سدا عجو متجر ككأ ل كزحاو هر اعني
 اي 3 0 يذلا

 اكو ل مخ فزعال نزلا م 7
 بنل ركدم | ىفزكرش 0 دل ا

2 



 ةفافاب ايلا ناهز شالو
 عمم :ليلجا ديلا نه شل هزه[ سل مصول ا متنعاو ك]مصفلا
 لمثتاو هريعيو هكر كلغ اهلا نوت ده ىه لزكرت (أّعم
 حافر امم انا امر كايشل بنس هو مسرو ةرقا

 ىلع راسو داك تبطل إما سك ارجرر ىلا صل لسن
 كالاسال شفا مجرد ىلارصو ايمن ١ نضرتمسلملا
 نسور ميك [تييعل(بسب أتقو سباك ل لمكلا
 ةالصإ هور ابلاغ نري كلل تاقوالا
 رفيع اطاسضاكانأو هكر فلم .ذ سرا

 ثاىبزءلل امس كلل زابوكد ىح هديكو
 ظ مان رغت يقال اانا كايف كابس كنا ظ

 رش درر أطغتسالا نوب اضن ه) سكيو كلل د نم

 2 0000 لاقاك إو الأ كلت

 ثري ملال اة انوزخت سن منو (/ وعم دنلان اكأمو
 0و ناكل بلل ىشي ظ

 | نملرع أه هر امغبسإ» أنا رتبهم
 بيلا ْس /الطاخاطلا نما

 متعطاا , تنادى أملا لها حرم ئنسل ارز
 لاس مكيصعاذ



 8 هللا تقر جدل لقو ميلقررطو 0
 :دانتو ايزكو ملك قسري هال الن اس
 نورع ال ماسلا ماعمذ أبل دنغسإلا لعق نامل
 0 رنلاه] عام كل د دلل |يسلا اهو تليغاا نآل نأ

 دوبل اموت ١ نم نمل دز ىفزم اهو عمد انودورطا
 ةسعاكد) ( حاره تس كر ودل .اوطقو

 .قاصلف لامن قرن ذ كر اشتاو لزرع |طان كوم
 ملم ا .ضابلاعلشلاو تنك

 5 اهمال قو ار ىو ىطللا
5-5 0 

 نسهرم ترس 00 نافكس ا (ب
 كر اوم وخد و ةاتلمخا
 تقزل اوايطاب ثنذ ىف ةوعتشااو املازطارس أس نم

 ره

 8 مشان ةزف نش بم ام نقال 5الصلا بصح



 * كالربلل غضا تن اراءاعملا تازماو <نلّملا لضن نم
 اررمشم ىهجرشنلا كلو س هاعللاذنو

 توقابرو دع رعيرلأب نحتسسإل نع
  ةلييط اير امها جات اهناو يجني دو

 ان تيطمعبسلانويدانا لير نالأص ني : ٍترطلاو
 هةعيبط ةدصرلا براص نوح سا الالب نط :ليحلا
 ١نهرنع و رمالو ءالومإلا امرا وياج نسم
 ير و هدداإلا هلازلا ئرمَحْلالارورعلا
 / طاوبدا خاطا حضانأف ةاوعسألا ٠ اشم كد دودو

 نين شف اردو مج ايصو :ميشختد أيل لواو يار ظ

 لعن عالل )و ل ونزل !ممتطم ةريصنم تاحاطلا ىف
 كادر حست بتسلم

 ديزف ةسإلا يشغل هنيه يخشت روت نككو مترلا
 "فاس ل ىولعت نانا لا نسل ناقراعلا ضمد لات

 ىوطس ن١ نأ 0
 يالا 55-5

 مامعل !ارلوغشلا د للا 2قن سل نظااول

 كن أيادل لها ن نم ن ١ ىرتيعلا ٠ 07+

 ظ 0 ادا 00 ظ

0 
 ابهراتملا خص الكا اسم هوس درتفمد 31

 تملا اطعلام) ذزلنو ٠ بوبحا زم جراج ناد



 ظ مهشع سفر و تآلاماملا,رل ىوصو نا 5

 ولع اعلا ايل هج كدر نمنع
 ردكم توعال ىلا ان :امأئابذ درلسو كونملا
 < ادئال مله( شزرون قص ما قى لا توجب كلذ ىف :

 اعل تاور ودل اسلا مكس ممل 0 اهنا ثيز تشحاز أف كون قنص هنو
 ليقازببعأم برلا يمل اهلاطعاو دلو عر

 شبام اةاانيرلا انتا نع تاس لالا
 عراب ميا طفنرو (ىلاعبا تانورحاد تو
 رشف هزاط تف تقئلانادل نانو كلر 'ىل كفوو

 تايب اس يلو. و للز ملال وصولا يبدل لاس

 0 اق كريسلا
 هت نار بنيات كوم كابعالاو
 انسان مااا

 ظ انطئار 21 اململا ٌْ

 ّ 0 رايت ءادتفلا دعاها
 ل ]



 فعرشنل< نكمل ايفددز اجمل لهو <« محا لاثو ٠
 لن نوراق لاعأرمم تنولو “ ةينملا ىدي تليف نم
 نح عرل ارب ضحساو همقو اع دكيو ىف عل ىوس
 و 0 هزه

 نهدي طورطو لاخلا مب
 2 ناب ن 0 ممم ا
 درمعد رع نسب ررعد (هراعاروتسلا خاب نع نانو
 إو هج انانبو نانا ف صمهتعلا ثريوحلا ميداس
 م 0 اإل ليو

 مه نم قصي ف يل آملا متاع عن اشو سلا 7
 صاف م نأ تانك

 هدا ترض زاك ارث لا ملح دلد١ ىايصلا ةو الو عمل ظ

 0 تئتلد تتتادؤراط ءاوسيرو دددادلا, تجمل وسمو
 ءدد) رع ]مما (أحعم لاجل فش راو ميلا الا عا أ
 2س رمال لاما تعط ثادمحلا نافل

 ”لتروص ماسي فوتساو هامساملاجت ايلول عت أذ ظ

 كلو لولا انصقايدراءرضرعال نةرؤبلو هيفاتنخ نكت .
 لما رابح نع يوكن ينج صرخال لدن, ضع
 هبط رس دلل ددرغلا رش ىلثإةناحلاصلا
 بقنا 0 نل

 0 ٍّ اوملقمل 0
 عوج كك أملا دة ارت هاءاطم عاذ



 دونا بابمإلا قرون ىطوشحتو نياق

 ١ ا مس دبر ابزوكلاوو هلرشبلا [ضطومح

 تدلع او تاطهخل نعافوذجو مانعا ابراهصلاو
 نيرا سنلا باص ناي هندى عيش ةناعيرلاب
 الوات لاق اة هند ظلوا يطول

 27 0 ادم انه كم هنا
 3 مارطاب ملخرسا نيممانلد سد شاب ككو :لشلنع
 بأ ميلتتعلا ملدا يكب سن اديب لاق اكو طا
 | هبله عوام "ايش علبزترل ن اشريرظت بلقنلاو

 ان اكلها يسلك ملغ انرشممو قوملا مرلكو ملام
0 

 :امس رز مهأف ءااجو مراد ايوجرح أي 0

 فائلاعستمل ملاو زرلا مزوكب ماعتينطو حانعل لا

 ع جمل نعت وللا لعإغو كمطسوت
 ظ 7 تاو انعل ارمي اه صلا ور

 6 0 م
 اند انمار مرباك سدر او اوهرسطو كل انملا
 تدان 0 0
 ارها ثااملامتل احس ناو اما

ذاكرا طوول نع فوط حل او
 

 انعطؤنيغغ ماذكر الو 0

0 

 ا
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 "نييك 1

 مر سس لاّصاكمإ) احا نع ت,نلاو رشرلا ى تيط حطت دل الان
 2 1 3 ب نحاول 5 46 "لامعا نعلابجلا ٠
 _ . ى.لازعارنمواو مترو الوم لصملا مو موه ا

 9 : 0 ب رايز دان هلو تنجح أمن كمزكأو
 اا 2 هع ملغخلا وطارخأ قو نع عينت اج افنمو
 0 هج نانا هيف او ىاؤلا مارست و

 10 5 حر دا تداتملا ا

 0 5 يا رت كربلا لطم 4ع نزل ديل

 0 2 كددقف يرش اذه برش نيو تدان امتار
 له 5ع "ب6 5 دلر لك نو بروجس اف باردل اقص ارم
 ١ هيجي هير دبش قارصالاو ورب نورعلا انرقرشف قالو ا

 ا لا

 1 ىرانسدالو 0
 ني 0-2 «ركسعإلو

 0 1 20 م 5 ظ

 اين اذ اذ ناموموا أب ضرع



 ابيت ام قف لادن ممحمأف ديا شرما كلما نه
 سلا قوشلاو هلل اي سشنالمتبخعا
 راطلو هاوس 00 ملكلابتالو جركذ ماقد

 لابقلاهروكملا ىف م مدر لطايشلا نال
 تما سملا هله كالا تعش قرشلاو

0 
 ظ هارب هدرووو هركذو 3
 مها قكسنو د الاصو دامو هاييو مبارطو

 0 اة « جرد( يارسول قاذ نم
 باح ميل اك قءابسد | .واهاؤر اضقدولو
 ا الامد نعت قسؤل نا بصلاوذو
 مس برطا ورك ةرعهم اش دلال وى
 - هرقل برر صابو بينا هرر) لتطعتلا اهيا و
 رقاننإلو كليه شمر هاش بلاطلاا ع عزه لمن و بيسحلا
 2 لل تره اشم تهاش ١ز١*لن ادن ةلييه ادم

 0 "0 كيف ٌسانع
 نساتلجتو ملا رزه تيفرملا كيلكيإ صم

 تلوللا هزيم ن ا
 ع



 تيل اظن كانحانهشمرلاو ةلالاجلا و

 ا و ف : هبا
 3 ا نع سأؤو

 اه ىرلا -كئاضاو ثلروكم ىف
 ياهو عي مخ دج اهو بم

 دامت ف كف لما اهو انما ظ
 لكعب أب ابحل اثم فبربمو قنوابتو ئيقرنر و م يلخ
 وشر او يفدتغش ضرع ١ ذو قاتشطا قئلوهام
 ارارو قلقا تلا او قدرددر ٍتيرهاذ او ىدصا

 أسمها ءارك ايررلي نتن سوط ل او يَس2 تصح

 0 تحاز اوافاسرارتف ىغ

 كدنشم
 70 | مىدعو اؤرعارم
 مو | :ىيطشل تصوم 0 ةشدلو
 كرش زيف يره اسم د !ناسصإلا ءنئالر مو
 «(نلا ( نفل رعد ناعدب ذو ثالوفل لتامر حك
 او انزع اريزصت ملأت اف تالاعم نع نأ 00

 لطئاراشنإمل عبرت طر ازعل ع نسر دك
 شا ةانسا ا و

 ايضا لارا !/ميلَغ ق ترتنااو بقل ل رت(
 ةطعيراطو يرش ورا بصوص خا رس

- 



0 

 نيد اسسلا حت كف ّيدومعلار ايلا تبنرلا
 مييكئاشلا تناكو مكرسب بطلا عطرا مش ةربع
 لعب طل ااه هلل | لا اها كلذ ىزطارميرسا
 رابكتلاوةلزلا نعيهاوملاب لل ةريس الرق راطضألا
 | رسله وك نافصلاه انما ىقككف

 ظ ا ل
010 0 

 0 ىدمدزحالا قم
 وساو ويشرسلا

 ارك دمرت صولا وف سلا س اذ كرشرساو
 17 منرإوو كناكراش لو و اه/دلو ىواما اهيرل

 ظ 0 لا داع نانو
 0 ١ رم مالا كرس ع١ اهو دلمرو كو

 ظ ل دوركم دكا ناو ىسكرل

 7 : ١١ ]ساصكو در انوا : دمللا از 0 1 / 70

 هد هلدا 0 0 ا 1
0 [ 

 ظ سشنبأو هلذا وكر ابو ءاحاسؤ دليم
 ف مؤتو“قون) او سنغنلاو ناو شلا كلل قت اك

 ] ظ 0 اا قا ناو مزلد لهشام ت اصيطم
 خضاف ممم كم مككمو هانغ ىزل اديئاتلا انهو



 9 ل |وعل فاو محم

[ 0 
 ل ةوبسحلاب احيربلق نغدل خضريلا,ل :اصاورهرك ظ

 ساكن ر نل برستو انول اب فرشن و ةضحل ا تافزارس
 نب نمداصوةفاعكو هاش (شداش ارا ٍ

 للابن كوطو ةدابمس |ثح هل اكأم راصو ميرلطيملق
 قعانرإ لف مول ايل أ نصوم صو يضف اثنا ٠
 اثات اب هاختراو هالو مانعب هان ذ ١ النعال

 انين اذان لاني قمل < 7 ظ
 ملانهام / آيلب ملح ضن لو كلذ اها نعراس
 له اربع باح الاه: للابلاغ ممل كلل
 بلع اله ردع دلو باك كمرشا ةباصبلا
 ديزول !ل[و باططكازب لزب فردتتلاو وضخ نم ل فعلا
 جرا فارسي عادا تيل منحضس هداف ىاطسلا
 + ايس ءا اذا ايضمال فول معلا نرش ١ رارف

 ف بانئلارش اف مدجلاب ديرما ذ اف بكر نم ةوززح
 انيس بعد إلا رنا فرش مهنل ناو هاك
 فكراتملا هنفحالس ىعبلَصلا حالصات مالا اما
 كارل هدا: ى لوز نارياهإو ف ءاطضساو

 بموشلا نيل اك فاعلا بامكملم ' تأناتمج م ْ'
 روم قوسلا ارب انقاق ن سيب الاو ضْوِم ١



 قانا اذا آحاد لا هوست كلذ
 توبا قيمر الو رتحمدقاف :لسولا
 0 مترا قوشلا نقواتح نم ق اللا ذالام عك ملا و
 ظ 0 اطم
 | رج يي ١ان_ايكأو هزلوم تحي

 ١ هدلطابو كاع قدلل | تلصمح كاكا االحاو
 2 هلا داس لوطا شنلكو داينطف ضحم نم
 للصدلات مدل هد نسهو
 | ممكن كرنخ هساوج ل ال سحرا جيشلالاو
 9 00 رل

 ظ دهصل ةؤلارمإل هداالا نسخ بع .:

 راو نمثلل 0 نمر :لظمدا متارلا روسو معلا نم لوم مث اهنا أي
 نسل داحك لوا 10 3

 م 0 ظ

 ا 2 0
 ا 0 0 يا 3



 هارسسو فرورحل أيتن هل وةمزهلو لعشو

 ا 5 00 ىلا ينل ةرهاش ماه الوم ضل ميه ارم ءابشمالا
 تطارد اقرا ل اونب 0 57 ظ
 ىكعص ىبرعلا ارا او |

 اقيوحسلا هلرلق ب رمال 1 ظ

 رليعل ألفاطو نير دلل ١) راب ورحل نارك

 يهادلإاسلا أمس هرْشش 2 )حسم عرطتخ نمل 2 1

 22553 جر بت97ب 222 227272 ير بيببربربررربج 2

 جولان ضاؤلاب + نضخنوزارسأل تصمم ساقي
 م نارلا خاذك كدرلا اقشرلا نار اصرلا متحمم
 نا ىدرلا كلنكا بربشب دلازإ هرابب كورك
 تيقرلاو لاعدرتع ا 9

 رك نت نر

 ل د
 للا. وعل

 120000 0 01 ا
 سكلا نم
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 ١ شرا ىكا سلك اغا نال اطر .  مستسم هج يجصم ا مسا 8:لا  بصخش جنن“ وسو
 ا 0 ١ هل حشو تلا كل ةره

 ظ اناغا دروس للا ذىل ارياسم ان مح هلد اق اباراخ
 ) اسلم نمت باخ اذكو ءارتوو لن ل
 ا سيل نهازلا ظفار رابصتالا منام جالا
 نجلا عيش تصدقي هد الل. نيرارصالا

 ١ جيسامهبب نيك سم زف دل]
 | اتاهلاس 3 لاه نإ 0
 ظ د ١ عضوا صفا 6 "ررصلا يلع هيدالبم) ايا
 ] راسا كتالارمد دع رارعرلا ابو اراض اه
 ] اس اعبكذ لل نإم هدا للا هلارل نعش
 ظ 1 ماا تحد ايالرس زم املا

 انوي ئرئلاب نولموو كلا نئاتشتلا اكدش مش تير
 9 انش دس نايرلاركذ تع د ا الا

 ] ص 0 لك تفالع ةدابشلا
 0 1 مكتةلاص ى امكن اها عيصيل هللا ناو لاك
 ] 0 كلاللو نم نانا دوا يدفا كال

 . يتملاا6 ةرمعلاو تاءاصلا ى كاوظو الرز اشبذ
 ا ابيطف احق عشلل |ىلا ايمازيغن | 7 ف
 اير اها اهب تسغما 2

 كا
 لضرو داون صار غجبذ عاد 00 ا



 ققهو د لوكا راب اتعامل نمش تدسوشلا
 ميكب حّتس١ ناو ميركل الرمال لاذ نسلو

 كرزع ع ازكك هرهو صخش فلا نو قازعل كرلو ا لام كلر ىفءازعف مباعص ١نمنموض لاه ١ ضد
 لكلا قريلعهلدإ نلا ل يعض كار اماهن نما ةبايصلا زل و «هرياكب نما قرشسلا فرت 9 /لق فون منال نالافالأ أوو فز ل و كدل و نصح
 لص ىلرطل نام تح املا لوصول لمنح دع
 تاهل طناف لذع كل مجال د لارا اوصلك هاد انا باباه لص قعر كن من الوا مل ل أه جني ارتطاوو ماعلا ةرانكم حسم املا اي
 هد ملعخ ١ نمد [ىاحارك مس افرو هاسمإمأب
 4 ا 3 هاناطمىرفاو
 ض4 ز حازب ضع ١ يصولا هزه عسي ربك صندالاثبا هألوع معو عر رن نم صو روي كلالوم مص ىلا ل صب لاياطم وو تدطلاث قالا
 لاب حابصو مزرلو بايزغدوزحلا رجول دلوع
 ىفع تونس( بوح اضن ئه تابلا جر بازل 6 لو ميزي اياب جظلاو ةرولاو لوطا طاو ملغ تناسق
 اب اناو «ف لهو ىزارو مسج ن اد فاصعو قع
 معتالو هالو ثار اال ريعل) نلف ا فايضعل رهرا نف
 'ليلطي نم صصت سرب هازرو هارؤم نب سان صصاإلا

 5 ب رملع -تلريقبوهو د مم نمال ل صمام كللع



 تسال ناو يؤمو م داصنب از

 ورا ا دواو دمصلا
 |١ تيرا وظن 0 مليرلا طلو
 ناطورلا شرك او يارا عمو تالا نع 1
 ىو د ع عا اا
 كره كزلا از اما نع هزئملارع املارعاولا ميكصم
 يم ا ناسا طافت ناش مع
 اترك رعت داود (نينحك فاح نإلاو ف
 يشزي _ تما حالو ز افعد جامبو تاداو اورق

 ل د اس
 5 تقوو عصل/ اونا ليش كراع
 انا :نيرغعل سد تلاها

 اعمال د ١ سنمدلا "نعل مل
 ويعت نويص 2
 5 10 7 8و سحاق اهلادرتم وم
 ةر ا نتصل ءاتفااناف هابلك دنس لل

2 

 دع نلنل هرنشع أم ناتي تلت نم
 2 اب ثلميعم ةرابخانإ !!ةواك هج ظن نم

 -9 هب وصلو دو 201 المص ىرغرلا
 اع . انصر ارشملا روكيرب نم
 0 ّ َلبادأها لام عنو لاقل اع

 هدهد ف مصب نشك ع . :ظرلاوكك نا هربوسهلا

١ 

 ا
ْ 
َ 
 ١



 . .راكدرلاو ةارورلاو تاحاطلاو تارايعلا لسه ةهاطلا
 ِ ظ لخكو ىوبلملاْئإَخاو ر هاو مهرصلاو ظ ناءرزاعل ارهءلخكو ى

 الكتل ان ًاعرلاو تاغ الا ماهر للا نع ظ
 ميودرلل ىعلاؤ معزاس نا وعم ذع د اصو مل كلعذ
 كديرشرل هرحو هلذاآلا دوهولا فل غاي زل منزل
 ىحلاوبكرشلا اكد !١بنل لامك الأ هزه تاعدإ |
 ١ داق آملا ناىبعرلارهرس هرد !نسدق اى الان كاع
 كلل الا دووم ىعم دز د لوس هللا لاذل لاه
 همرلا نع ممجو ماسوطعلا ىزما بحال و لااؤاو

 مد درع اطاعرزم ىفالع ابل مديحه وةزالاو ٠
 كا وراهزلاوز اصل إل اق ازا و هللا الادوصعمزل مع ظ

 الأ دوبعه د قمع ذول ردو ف نيولككما وافل اتا حرم
 06 نمز اد مرس كيذا سرو ايظعلا ّمؤنا ةرصدو هللا

 2٠ نحول ىلا الا دوهوعال فمع هلأ, هللا هل
 طلو ةعيو !احبس هاللا ىف نرطلو سطل | عررعجو نع

 فارم ارضا بطن ايطنا الوسم
 اود

 مننا انهو ثحسأملا
 واضو ا مهو اجيو لجسع هارب وهذا
 اخ اور اسشلاو لذ وا تق نحضر روف[ ةوزعلا
 دابئيرتا نضر ختفرلاوو رجلا مضلل كيلم تزوج



 ليراو فاو أب عك نيو مصق 0 ٌيطارباج
 ةيضفض رلا ارم يلون لو ععح نانتككاو متل دار
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 طين نير مئأو :امضلاودارسلاو ادومطمد نيللا
 ١ذا ايذلاو نيش بك هللا 10 و
 اؤزفتس : هردا اهرك ذ ١١ اطوا نكهات اولعد

 ا اونا مضلل
 ادعو (!(ر ام رضع رع ا[جدلكوا ادوار

 , 00 ما معنو ايي نيرل اهرابمالا امتك اس
 يلهو سبل تا ا
 ”كنالللا ورحألا لاو هلأ نمآنيربلا نكو بؤماو
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 4 ماو ىاقرلافو ايلئاسلا وسلا و نامل
 21 0 ١ّقارو 5 ةراصلا
 72 ملا لرب اصلاو

 ا ايف نول ال هلئلواو امص ندلا
 سرك مضايرلابظن ه أضتعع ل ماو كالو م دب
 ظ1ذ أذ 0 ا
 لك اسيل اداسا اءالإ دلهركو
 2 نر امباوامالا و كسحلا
 نانا 170 ّى مانا اديجايرلا

 0 اوال و كيج اع م
 7 أ«/مركيتخزلفر ايزعالا قر
 ترم 5سرئسل أب قاسوره نم (/مرك د شزلف راشنلاو
 نمل املا ب/ليسع ةزجألا :اساو رارلا هزه مات
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 ةشلالز ابعوتسمي هللا طري ان كلذ فام
 نلاصلاالو م ١ندلا 0

 ] ايش فنا اكيزود
  .كللصوامفالانلئاقو ا ق0

 0 نمله صأهع العن بارحلا نكس اكتر
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 :وارردو دونشوم ميم ب ذحا نذل مس تاوحلا

 اهطرتاضبلاد انما هرجع كزلاع 0 >

 كامرم



 عدصل 8 ل نوارئومالاصو ليلا لمص ىا امدص
 مهابلاودلإ سحاب طخ ناكإ ب اطنكا نع ارا ةركوملا
 ممتظو فور را مالم قيس ىزلل ار ببصملا عالجت فيه دل ايا
 صاح ابر ماب او ىإل ن اطذح نف ناصع داكن وثق
 هشعناروال ساشا فلعله عما هاعلا نس أضناانا
 مالاكو لل ادسس باح آراء د مالككاو ثيرشلل نع
 20 نوصبو حاير (ابل اوىإلا راو نح
 سارح وربح د مالا ل مق كل نلف سو ضل دق ىكد ان
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 اصلصءلداب شمام اباج نس انلانعنك تلال تتصل“ ٠
 لاف هددالوب |.ةاكلا مورد عدرد اىيرماع سمحه
 ل وسيلاو لناس ل رلخ تما لترك هيد ىلص
 . ٠ ْمضلافامننسما اهو نشط, باو كسب
 لام عالاصاو مهلانعرل الا سانلا, امل نيللدأد لاق لمص نم م ايدزا!ىوس 6هايشررش سلس انل دام
 الكرما ةلز) ىلا حلا لوصول ماتجب ىقحك كاش ومنع ١ تاسنومجو لوما قالا ار, دل موو نفداق
 ىللاذلي ند مش هلل اس تا يح ينحل تيك نغ ان أه
 هللا سلاهوزحلا معو دل وللا نفل اكل الها يلام
 ملك لص كزلارف للا كلا بدم اف بوري أ كل اسنلاو



 نع نارا مطر ىلا ناكل انما
 يراد ىف اعد ىلحا ورب ميزا هل تاصح قعرارولإلا
 ام زارس لم مسرقو مان نيعوهاكذلا ترئادل م و
 برقا: ١)اسلااماو كولا هل ميك درع ورود
 تولوا رزلا عبط لصو ىمالوا يبطل دل اس ىزلاوزو
 ةرهاطمالقا منعراصو نام دل تولتكاف
 عرزصتوالوا كلذ داع اهربجا توظدسب ايف
 01 هومر ارعإكو برشمو
0 
 حيطل ١ ملص نر يماغلاد اننا بلاطملا هرهلسل
 اس 0 نايملاولا خيشلااث اك
 ظ ومع بالو رب[ هيح او رهازلا
 ١ دف لس انسبملا لرظمو ىلغإمقسش طلخا
 ] رع هكاث ادة خم اعال اذ
  اتويلزلا سدي فاش اراض الب الالم اعاو تدأبعب
 هرازوف ار ويطلا لوضو لامصال اببس وما ملانانسكك ع

 ] 00 اواو

 5 .جعرملاؤمل بنولاو امل ثهاذ ثاعمأما
 534 اليكسا ويشار ضلال مرسم

 قول ا ل درس اقيلدد واف مع ىداعلا ل ذ ترو رم
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 كلتؤ'ر استاد اك مدونو ةتنزئكوص امل او شاملا دلت ف بحت



 ركتي مطل علال ايعاتن نيك ابدت ورشا ٠
 كراع ع اسر اسكت كلاب ةراكلا كوالا ررخ سكوتع
 510 كاياورأ نكتألاو عض اعملاب تددصلا عدلا
 نس اهينألا ىبسض نس اى ا ولصل نضرن [خمزل او عاملا
 كلذ و ازكيوغرلاو سنخسلا/اورنغ ١ شيول مل اص ١

 ةرنمإلر لالة هلدال اك نس اىتنالاو رعمل نع
 نمضاد |سنالو نيالا ولع نوزيرنال نذل ارلع

 ”رارل الد ىف لإ مسضد ةافولصل ادرس نحنا مد
 كورسا رانصل علا قود ظ
 مدضدل زر نمأب منهل لإ | اكريالانا فعل الذ اشم

 نول بالون .مكسيل حلاها دعملا اخ قوبف ظ
 ناز نكون رج اناوتكلا اطال ]
 لمهور هرديكو رون [لع ه لت دلل لاما جض اوف ظ

 0 نال ير امن ميلك ريم لك فشلت 10
 . رع ةردجو لآل دورس نعد زيدا اعلا بلقذا
 ا كنز ن6 نص لاضالاو وكمل ف مخازن ع

 زارا ازمة ركوعو | 0 نحت بلموه الفل مسسب) اوس بلل
 ممولة اوان اياوازهو 0 فو هانت نيمركسو
 باح اهئ علا و بميصن كر ذ نع رار ركل لعيب الص
 ليلك نسرسالاو للا سسملا هزه ضم نرصد تملأ ظااوم
 رداد 0 ا : 2

 ابو تست راعاتسم د



 + 5 لا

3 

 بتسسم هب يسم مشع نسل بصخش يووم

 هلهاملم كلت لّضاواه انسيف سواه نب زدني او
 ملازل سمك كلب هزه نص يصحو هاوسرحا ى ععتنالو
 نائل زركسزنئيزفت +لترقو لاوه نه 2 نعاو لال
 تحمس نذاال از نيحال اضخم ئملا از ؤرمساو
 نهار ركلار» تلررح خش اهرس راق طخ طخ دلو
 ١ كلايلهيدآ دعت لسمك شم ازا منح هزد اه
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 كا هربال جر كلل لسع ةداالا نغ سما او هااره نع
 هرىجودال انجؤمدو اهرمم نتومالا ةاربح ىححك ندر
 | ملعتسافهد :ىاعهارازاووهرد وتنال :"اطخرطتنو
 كلك اع سىس ل طن زو نائما يرو اوكلسش انلام
 لجل نازح ؤاه ىشو هاينرل اقولك بعادمعما
 انور عوار ح١ رتكي نا ه داوم بس هلال جو نملع
 ' الموابباضاوا موا, دوم ١ ضو يطا كاف ىث ىماصاش
 اني الو عامنإل روما نو مان رصرد تك شمإلا كول لو

 تمزلورطت ماعلا و اسسؤب 2 اوسلاورطارلا دز نع امصو
 تذبل نع نول انا ءلجاصر رت ص اخ داسفبو روجلا
 دعاس سينا نع ماعلا دا سنه روم نال و بوبر بسسائا
 هداك اق «انمهنص اك دا سسح نيرلا نغادول انك ملضابعتلا
 نع مباضامو مدل اقو ملح م ازدوكت احمى لع

 ةيلافاك تل ابا ورسم امال اف مكن ندا سسك وقم
 مصاخاو خخخ ازد ايم بدسهواغ زو ىلع كره اضع
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 | ياسو جالاصاب انه :لولم ماقتس اؤدغ |١ ديرما
 "و للفال'ليصاخ لاخر نا سبيريسو جرجا ةهاخ نم
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 هام هرأري نص ليلك عطف ممطر اولا هتحص
 رمشاو هرارس ماظعم دلو عت عم نادالأ مثقزلب
 مكرجرمار لع هسلس ل واو ل ارككو ماسالا ليشصربف

 سناب ارسال نأ لامإك جف ةدشعلا تس
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 تصب زوو ماكل ساطولا كش ابعاص شباط" ةزش
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 د رطو مارت ىلا ملغ ردو محرك م دلوؤقر نا
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 وميلان لانسضشو تاعل ابكسو عوبرلاو لزانم الن
 ا مكانا مرتو ؛ ا
 كيال وا مم راع ادجيت وبل اكره
 كزئاف درب ردو كور انح زان ءةقيتا داو 0 1
 نيداسس ا ءصوو منع هدد نؤيلاوذ لادا نضاأمو

 ان العلو 3| اريوش اأو اير ةدوط | صنم حم

 ١تلهررو ديونزلا ىمارءا فض
 ثادب الكاف احلا ايف باطن صراد م انما تو

 ماحس كر 0 نايت اونو نالها شرا
 امك هاير دا لالا وسط ناش بودل ملص اوك
 انلاا نم هوّمسرق .بولتلا عورم نعدؤ تفر :
 محام اصا قوم 0 و مامجكإل انازحالأو
 ا ا ةدع قياس نرجوا قاشلشا
 21 افا تعات 207 ماجصوف

 اًسزتوداوعلاو اررعأب ناسللا انه يطل |
 سنك اركي مكمالزاو ٌتاقوالا ىساشن فرعصو

 ام يشارطم قامو فلرمو ناسلن لقو ناملا ٠

 0 ادم | نك ادد ا“ّق اشعاع
 اميل اهلاو ءركت اتم دادو له !بولقونع_ارلاو

 م اضةووطحاو متع ل. امل نيس اهلا مريع ارت “
 ساو واذا نال قو: ١ كرم ,املا كزنملا
 رعكو تائبلاووغأ 1101110

 انئلزف زلا هت دن اال ناو
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 ظ 00 رقرفالو ملأ تاي كاب ظ انتو ورىبصلاو تاكل اوه ىزلا قتلا (ىئووطاو 1 اسس تب يوشع لح قال تس : تعم واو

 اااه نكالو عد ارءاكو حرت الو خال نافع "0 06 د رك شقرو عاجزا اقر 3 5 0
 00 10 ما اب تار ول ع 1 ا ملاره انهو عماد نيعتسمب ك ياو 001 ' 00-10 امم دلال 1 أ رمل اوما ايطاقزب )و اتكو حكاطم 0 0 ظ "وزب ىسبلتاذاو يردي ال و قزعلا فرعم ل منأك ف 00
 | . تصازاو خس اناا هزه نم ةكن مط صلاح بط اهو )00 نءاهكازه نم معرجح ذ نانو نإ ارضلا الو مع 00
 ظ 9 سمو شت اف ٌمملعلا بلا هزه ىلا ىغا اب ظ 1
 نع را لاك ىبغإملو حصه اولا ط رك ذا ظ : 00 را ايتولا 4 1
 0 وأ ميشا هما اقالاعا : "|
 سس انل كيسي رع لاسب م مهرخاو ناك مل اع سف 0
 ] ثداربصلا ملا نرد امئيرغسما نم حجر 270/1 ناو قع 0 اتضوز و عجن ورب زصلا لم ناطور ناي ىو ظ "0
 ا ريل ت27 1١ اناىو تلضزحاو معاما الخاف ا راو ْ ْ ١
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 ناضوطاراعا تناف انها سعتا

 مملن الص هزنا لوس وجرب ىلعاب تلطمه ره لاو 0

 ىف تر ىبلاك خبز مغ زف نحلل ةئاس انريسو هرعت لغد لالاكاو لايكأ نم نطرمادرب ر
 سحشل ا در ذ هل لاتعمل 4 : ٠ درعد مصمم ىو 3

 تحكم 0 00
 ااصسلقىبص دإ نم رععل اق مك هذ ىامع كيذا لعصر

 ُ ل ناجل انه نسما رتل فهلا اي ف
 وللا دعب حو ساو نسوا سما ةيلضوف ىذلا
 ْ ناب نياك فراعلا ىراوق ىنعما ره نم عفت حجم ع هلدا
 1 ا ه9 ايوب < ره البن نياك
 هالوع كوس مدلك نسل ممكلقب نس دلإ د عمره

 ههاالا دلال عك يصح نطان هاعسرحاهلا ننال

 اهو «لف فرع امحاص نكاد نمو امل ايل )دو
 0 يا هامانه و؛بتاجالا نفعبل طلاذ
 0 باننجاورماوالا لاسارنح نس انل اجا ن اكد نك
 تيرمرل ار كرعرازهو ئكلاسلا عراد بطق قثاونلا
 دما هام ورد يف نوط ولو كلل ذ نم يش نولئالا
 مر فةراضل | ةراد/ ئرليبت نا ال اما ترا اناف
 لاصتككهزه ىلا زيهم نما ءزمحأو هلدامكرب هليلق لاما
 مفول اجو هر أصح قعلات وهو ,ىورعك فاعلا تؤم مسهل

 ١ "..رارسلو هاذ ركزي ملف كزتجنال ىزلاوه قراهلا
 اموعلااع منك هردائكر لحس هاوس دوق هرسنو
 0 أوفر 1 دوك الى لل ئاركذ لاف



 هه رعب 6( 07: سدصبو يل 0 ١

 ىمعاورو تامحلاببس اوك توم نكملقلل دبال دي دك
 تو ىفولاملاو داسعملل نم اززلا تودرهل داسمالا توصف

 / غنا هالوك هاذ ا بلعلا كل دك تع هانغرتفالا ظ دسحخلا ناك ,فورعلكركذ نم نؤم املا ترهرش بلا ظ
 د تراب ريح وعل لعب رصد تاكو

 : خللا ليز اهيل ةرلنلا دلت
 للر نأىو مسصالاد ت 6 ذناركزب و اينهود جم
 "ل 0كلخ و ساخ ارارصع3 ان انوحلا غل معبر بّمملا
 تناسائامح ضلال 4 كاد دل ارم د افاد تومإَض ب
 0 لاكأ عيحم ع ا اجا كاملا

 ناار نفقا بلح

 قالون رف عاش انعم

 . تاره داق ايل ةرصمل له ذنه 6 ظ
 راكالا زر لعل عضد ىلا براني ام مرسلا ل هازل
 يلب لهازرعراميوابخل انه لك كلرق كدهاقم
 نادصألا نعم رييعص نع 01ي/انا نه هيدا[ تسرازسالو
 ايزل ا برعم رطل ناكر رطل ارم الا لمشتسملا

 هننع هردئو ليسا نس نياوتسا نبا ناك اناو
 ااماو موك رارس ل الا ىلع نام ادهالا امهلطي ال
 ةناوئؤرفو زرع رهاب دركرب انا نمر من مسنرلا ا نسفنلاو
 هاج ِمْدل اما( تايثرطا نم هيدا ىوس اجمل ٌتارحإلاب
 ندلا تيريلاب نيرا وص نقورملا ثادحالارسف رذع
 و نيكيلاله ناارلص ل
00 0 1 

 الزبر

 توي نانا طرود ع

 2 و م/م ولع باب مر حام



 همسة نالو منفذا محاصملا م, :سلنال الوتر
 هرىاولا ن ام نا 067 ا

 ل 1 0

 دلادلو
 ا ل نطو مزكك لمقر ارسال الك
 ضاع مل غو و ةراذ 0 ف ماك ناد

 امم 5 وارث ادح امها صنع مععس نا ضانرتم 5
 "ل [هعلإ/يوط اعوف كو وذ اناف قلن لم

 ريم مادمت اما قوز و 3 ص

 اة ضعوهورايتلا/ عمر ىلخ“ ناك نض (رولك ضعت 5
 ممارس زع عر مينو ماك دا أم مر

 ر نيىلسلالاهر ءابتسالو اا بحب نمتن ل علال نغوضبرأي امن 0 ظ

 نع هردافو نس نانو مانع انام حقا نورس
 حولا نفر نك لع ارسم ول ننس 7 زن أن ناوعس عد صاَخ ىزلا هال اعن ملص

 يري شير لصدرلا 7 58 منو 9
 ونمت ةئدب ولطرحالا اماو مسظرَمه

 0 ادلع اهتلذ قشنرل قلارارسال 0/0 نضانالو
 اا م ”أذ ا 2

 منكي تا 0 ور 0
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 | قدر صاخكو معلا ام لص ىف ءالأذ تاو نالاث تم ١ نينا اناا ريم د يرانا ونا
 ْ مات ارساارل ا ضارزم نوف زر اتلاومارعلا

 :لهاملاءاونارئاسيو ةرهاجتلاو ةيرتسلاب طوال ةرفسلا

 راسل وآه اضع نولي ماوملاو صارلك ارم فن هزنو
 دل ائراف و صاوحت الأ لمّا ل اذبزو دهزلام ثنا اننا
 |بعياعاو صارأ دلو مالملا امرضازل ه ديو ساحب مانا
 ره لكل طعلل نا افراد يشي زل نا لص |ىاو ارك صارم
 0 توا ممل :بحاصحت هلاك قبيله امبالا مطاالو
 طعن دزك ىاطوي ىزلا بيرطل اكون اك ديما تبح امك
 ١ تيلباع قرص (وططعنو ضير زنك يكل ؛اذءلح سلف

 0ك نكت ورحلا نم ىزصعلا رح سلف رمل
 قاف ا طاه دلو () وعمرو ىف كوس اللا اونط ألح لمقر طخ لدا
 اكسل وا دعلا ل ه١ اهاو لل اسل مالك طاصال متحكم
 ' 2 ن0”ىضحابإو ناوبمشلاو ملاكم او ن ابارنحلا و ارهإلا
 ظ قوس أجرا داضاإلاب ةراسملا لمقو ىإبوارعاب اوركزد ْنا

 . ١ زارت الو مول نادر اويك فنزل ىا نانا نم
 م نافيمم ل واص كول فاول محاو مكدرجيرك) ىل خر ايت
 | ضاع اركولا مميمحز | ركرلوا حسن ضرك ميما وز ذلنو
 0 تاركرلا نم طخ رع ماد ام طر اف عللابقرل او كسلا نغ
 م نه هالومازعا. تعصب هل لخشم هو ارز صضاصموبو
 اركفند ديبعلا تعيب هالبتا هالوم يعض افي
  راذاك جيو دبعلا ضب ىلا باوك او ةلموككا ضوؤنلاو
 نسدلدذق عدي املا مكحم لا ف لاق هل لذ اباذر اهن اند

 رابغأل



 كزاشلا رعد ابيكا اكرارس الاو فراهحاب هال دابغإل
 ره سا هلضرل كراش لع ادلرتشلل ال 1 مل بكل
 مبصب فرشتلرارس) ا ءاهصرب رب نمايو ملجاشرل

 تايلقزطن قمرنا عامه ظنلا جيس ”كيلخ هالوم
 ذاع طعن ارحل ع امس لك از ظرل اس١ ديه نعم انني
 تيسلاء بكا ايا 3 لع ن اال ف١ تمطسللو نال
 مجلات فد ع جعل فل ظن رمو فب شيخ لصوولا

 وسسا ةهزملا انه مهد و هل 2ىلامو زج د) ىلخام

 ناركفو ناهز لكف درب املا كاكذلراصو ملم

 شب لوو رسل ىنكن امهىف لرصد و تال الامن ل
 بارعلا بز او مد زدح اىارزي اد ذ لد الع نأكرب
 ىاينلو عسعل اكرما رد مثيب باحضصرا مهب امهميلغ ناو
 الو 0 0 مطررا نب

 .وتصص هاد هلصوب ىرزا لملرل انإلا ىدنتسرلو نمط

 دما 7عيلطنوريبكو رص لكك ع نص 'وندو هات نمزكأ
 روحا و درج و ط0 ل عارج ىف ررمغ انس هاو الش

 رزجادور الاوز 16ىلمل رايز رابرل أى كرعا ءريخا نكمل نك مور) نفور لكزل ا رععلا جزلارصلإا نص داهم مرنم



 ار اهبل نكس نم بحركلو يلف فن ايدلا بحاسو
 اومن ارا اسنان 5ر5 أبيح هللا نا لعشتسم :
 ا تصوت سالو نييص عمو أس 3

 ْ 1 ابو م يجرب ريبصوم تعاطف
 2 ا 0 سلا كك ظ 2و رض

 زيلع سوك فاثسيرا نغ يطرصلاو لعبلا رس أى ئلطلا دعك اياو م حابزظت هاملت نيك ف
 تا 2 ةريخك هل ايصماوردب شم و م نلغلا و 0 نورس الاف ةريمحلاو نللا ١عرم يطا نثر تبلل ناهامنو يم ديا حرمرب الذ رهو ان ظ بعوبلا خاب ميعوعلا تاخاو نا يس ةياغت تافا

1 0 
5 0 

 ظنا ايلى ملا هلم نا دار نع
 ىّتمو يطاداودا ما دل ردو تللوجالو دلتورعمال ظ 0 ص 07 نسرما ارش ال: كمذ اسبعاو
 لضئاعيطلاذ ا انمداتلص بابلفأ تلبعو ١
 نيكل اسلانط مف ١ّتاواو هاعلجو ثللا سلام تيب لكب ةرّصعلا ]سهل ذ مىالاعو هاءسألا «رارضنإلم م

 عا



 كاي عم تولي ؤرأس اذادلناسلا دوا انما
 59 ىفعبش ناراملاكل تفاعأ ناهاّملا لل تربطو اود هل
 0سئسنيذ دوما اين ظأعرواع بو اهدلح دليص

 اك نؤمن ”حاصمب ناحل امله تلصو قىفو نع
 ل نسما لاق نخب نح هداف ذل نبال قاف نّسها
 نسا مو ىرصح َنَلَمَف ىلع وك ىس
 ةضدانو <١/ابإ ىشكاهرزع قت نا كلل اس رق تد/ا أع
 عارف تمرتلالو لماما مهلطت ىلا ْممّصْط عنه

 1-0 نه اانا هتدانإلا انك ٠
 أعو مج كلاسلا نا

 هد 0 امنا ارضجملا ل 0
 فل لوصلا الأ بل طح الو الصقم دلل ا د 0 ااا وج رز <
 منوم د اوعسرل نيثراون رع اددي يني عال الو

 . «فلاال اما نتلإلاو كلاياو ميلح معو (نعاع اا ناو ٠
 بك مناك ممقو تق بسعر ماوؤك مخزمةسانلا ٠

 ةحاجطم ١ ارنح هلاكوم خلا «امال لإ قوم ظ
 انلارع اهتز بيحاو لكاتب / صئتتسىف
 ا معان لإ الاخ مدلو هداوش »لا طوت سا اهو
 دارحلاو ماولاو مناشرما مح امص ا و
 ومو لدرحلا مغاض نسمي ضد
 0 منال ليو متحارصب نسعو عاشم



 - ا الا يس أ ميم ١ ا 3 5 5

 دب شيدالاو فووعمالالا مملقوعسنإلا اعلا و تالنطامع
 هازل هط اهدي تق ب ايلا ةلالت نم 1

 0 هاوس امهحا هانا الأ نع هدونبس قخنسسبو
 "راو ئدب كى هدم يحاول نصرش املك
 كا سلك 3 نشاشسو نش حم
 ضعت لل ايم هاصوتسلل يف هنن نل هدداطص
 ىعسد زرع دز رضنعتال هل لاف : هاصوتس م
 ل ودليلعب ليبلتسالو لصور دوببس ا لامك

 "' ئه اما عا تورت اداو مجنلاذ محلا نم كن
 نعتسو ميلا الا عالا اربي هلدهععو عش الف ماعكدرموب
 عم اين نانلاوإ اف ايديه د الاب تل

 هددا الانا ءايثوالا مانت م منماخلد ىزلا
 مددارايلوا ماناحان غال م تمحأب

 ْ رثجا ١ كلو تنت قاضيا عناوورم بدات ظ
 ا واب ع اتجزحازالا هدتاقر نو و مهو ظ

 ] منان اتقرردو ارم غو راش حا كلوا
 دعتنو لاراب نسم أب للا نركيفسنسف مصل اه نع
 ليففاملرو لل ان زرح هت كنا م١ ١ لرامع نش

 انكار ذ نمو هل بتلاح ا رحاو مشى اهرحأب مس ١
 نر اد اعدو كلامو ة)ولملا كلم ساحب فت رهد
 عويطخ نمثل ن ياهو هاداع نطابر اك كولملا ثللم

 راسكأب



 نيكربامو هللا

 5 م -يع
 يي سر
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 كر ا حي هل /لن صج: بمقم ةالوبوعف .ه نئراسكتالر ' ا
 و 0 2 داك لوعإل تاذبح 0

 وو ماوه عنو ميداايل واذا لصاككو هلناد
 ما. مل ,إ ماعد م درجوو مؤاصؤاو ادا نو متوقو ملوجملا
 0 2 ين 0 0

 رك روس . 2 خطدمو : اسحاو هلم عجشلا ز لعف م «مغّدكنو
 يع نادت دال هاطخ نال 2

 د ف با + توهيحص 2 5/ج ا 5
 يباب 26 ب وى 0 0 نسا اولا

 : ا ا ْ : ١
 | ضاعش و 04 انا الار ياض لاق مب اهلا ذهن 2 59 هةر هوت امل فرششلاو .

 ظ رك : ىه , مل ل / ,موعاعت يللا هللااومتاو اوظبا و ارو اصو افرع

 20 يلو يرن امو ملواووس عال اسوا هطاطخ
 هنت ده نيم بلو مزحلاب اذرلا قصص ئلا هدد اكرمتو ”طبإطاو
 دعسان 55: جت هيي سبام عا ثلرس ابد نإ ايلؤاعل وضحا داك 3 2 4 فززبلا:ةيدع دو الوم مام ام كلل |تىلا ةلجت أم
 ا 6 كل «ورقمدقف دلل زاعف نو ءاعصرعف وسل د رم 2 0 و هالوط ةيس ابن ف يالا 7
 بر 2 0 يور مرعل ماسح فن نا : ها رمح سوك بورا مل

 بزي ا دعك خ١ولاا تبع مب تلعن ناو هايحاو سيور سسللا
 ري م تاعئرطاو بر دؤ ىورس بود هول د ناتو بازعلا

0 
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  كلفيزعرم نلتحم5 رار ذا عسا سا 231
 ا يراك هالو م نر بره مدل اكلي ميلك وم | 5

 دورسلا مل خايف يلزو هز نحضو عدغب قّصكو ك9 كرار ك2 نا
 بتلقو نم نان بورطلاو نطل مال نم ا 2 + قح

 هاو لهل تدربح ناصوأي ققعو نغ مي يي . يندح <« _"ه62

 انريطب راهو كللزي لمحلارسنف مسيوجر 0 0 0 0 *. تمس

 ا 17 0 3
 خرم مملعو دارنضلا ل ناو مرا ابو 0 0 ١

 كمل ا باف قا نارك نرخ ملغ 2 1 0 06 3 لات دمبمشلا كلذ هذي قم تحط م ل 70 5 ا م

 / ظ 00 3
 ٠ ٠١ ك 2

6 
 0 مهو اهرؤعم لازال قازتحألا ين ين

 بم قدلإ نما ربو هدورهوح نع 0 / ع تو مح لا

 - 01ذاللابرا طرا اناف المحار مال ب جرقف ابذع ا 0
 را أب كيلعف نيدوبهشلارها نمقوذ كلا مك تك: اي يي 22

0 

 مل 35 9 0

 نايا و نسس ١ اداح روبوت ثلاصم دابرتخالا و بي 7 تيرا ايي كى ا
 صسيرست

 تبططلا ذا دايمخالاو 0 انآ حطقود ايرتخالاو دطاولع 2
 ميصررإو نورزحالا هل اوجزره معمرنإ) لمعلا و مدوبط/2 هيلا

 ألا ضرخاب عمك انما 0 : 7 ا -
 د 6

 .ىامالز يد مد 2 0 2 2

 "اكن هلزلف ةنلاضام نعبد خازم 0 0 تييئنو كارلا فس يس
/ 

 ا ا هنا م
 ري اكدلا

 1 ملى بو كجم
 ىلا قر و ١

 1 1 ل ا ٠ تايم
 ا ل مابا

 را ب سعف نز ل ساو يق
 مك ا

 فلو ا



 صاف ءايساذ 0 اح بحول
 الراب ةلسضنل حاد مسبحا نباكب لمتصلا دنا. شتعتلا
 اتينا نأو 3 ارم يطب خاف غطسق نع

 انذ دلساكس د نطو اوله طار ادرس و ضاوعلاو نحمل
 الملا السا اضرامَمَح ء 'الابلل كذانل شر تاز لك
 بيوبشالب تالاف اقرت مطار تلكم

 ايرجلوملا حرب نار ب عركلا خاب ل
 .: ٠ وهو 03 رار مله هاف ولا

 نانا سب جرو ملي ذ رح حمإشسم
 8 ريما اذ هالات هاك سرك 4
 لاساو ل لاقف ام كلل صلو اص تزول
 1 1 اصودورتئسلاذلل ذ قفل
 ظ اهزخاخسرم بونو(امطبوها اذاى صخشلالا دل
 0 هل لاس 0
 ريد 3 ب ابل

 0 بملف لات ترف, ايش
 نا ا يي 5

 > ٠ _تاننا لاس



 دوش يك إلح شيع امج ةنهاش اخ: كلي ذ و
 فيك اياد ةماي طاش كذب

 ظ ارضع لزلش مافيا 0
 ريحا الابل ثدراداف 0

 : داوزوعل ا تصف نس |طازه د

 أ ا 0

 ظ 6 ا ا 7
 ظ تاون هل علال: 01 ا نسلو هيد 16
 هيل عاصالا ررحررمل لليل رولا انه لضو هاه
 لارسلو الا 1 مهاألا 2 ىاذ دمعتلاذ
 ديزل اف عمات :لالداضد) فو مددي نايألاعرظدو
 | الر هنا وه الوط مسلك رزق أمنا ىا

 ٠ اسفل هكدا مس دولت ماذا هاوس خدر كت ل لا ا

 | هيدر باس ىنلاوه وغلا انف لو هارع ل رح ىوعو
 لانواذرلا سيرك زر اريقف رنه ا آرر_ناه نمو علا
 الما هللاره نم حوش عال اب اما تانانئام يوت
 هليغلةءابعل مالو 20
 رلازرل غرولا نع عاهارلا مهى رهرلا وعلا ناكل نم
 2 «ليففو طيش الكل وفق هزلاوأ قدا
 يقل دا شسملا ىف لسضملاو مارح
 ظ ظ اه تسهل وو جاد يَ

 اهرب



 انزع عم نال يصاحب داضطلاانه نهج د ةرابعلاو اه

 ثاصتالاو راسك اف اولئريلاو دلولج ادرار مصاطلا ٠

 كانوإمف ناو للامنو منا جس مدد نيب /ميدوبعلا محصن
 البا ةامصلا] الل تحمر مسوبرلار رضا مدخاقلما
 ظ نقم تجف ره ارلاو كلل ذرباغو نعل تورو بلا نع

 عار سايد زل اضل اد دارت نمو لالك لري كريرشالا ٠

 34 ادام الوتس ءاصريلقراصو عفش ك نعمل

 غرر مقص 0 دهاذلا لاقت هاتف رعأب ةرايزو
 حارق لا 0 جو اباد ظ

 هش هزلأو طف : ىلأنرل خلاه < ٠
 انهو دالو لذ 70 2 3
 ورك اريررم ىا داع بمول انزل كيد رعد لاق

 ه1 0 مم لمضعلاو يرسل اى ااساوط

 ابرطسوارو ماج ةرهزلا وهو ضطرف الا هزلا وا
 اكو ل دعا اره ء] طفوف ىذلارهاللا ت

 كنف لبا ل ؟لكأؤ رهزلاهو جرووه ىزلارهزلا

 مهام ازرع دداحاعرهزنلا تلطا ذو يت اك
 مارستخ وملك هذلاسلاهيا نزعاذاف تتلالعا
 ا ناد نم 50

 نانا هد فون اهو ”هنر اطعاوسا 2 خا

 نها رطل تيد هيج ارو ءاطخا شا إم
 نيو م امرا رسن' اعنا نلت ما 0 ظ



 كلزوع ةونفعس ءر وه ناو سائلا عيش كنب كرت
 تلاطغاو كلغ ادم نعد كيدا 2 1 معو
 ظ علا نعت او كللما ىيسا ل اي انلاب رعت ىو
 الصولا كر ,و ]وه تصبّرْساو سوو 2001
 وعر هس كد عجول وه كر سيما ىدارلا الز ىلا
 رف ارم قاوسإلا ءلل تلاقو . كناعملو ادرصمعملا
 تالا 0 لرسأو كلددر هيك

 26 ما فال أهم ديف رأسا مظرب
 لما ل اني و درتسأ) 0 م

 الس دس ايلات
 5 لي ل يا 0 0
 اهروف نقوش ر حا لك 0 متدنررو ىجرهعش
 اتغيرط ميسوم جعل خامل غال الأ اري ضيرن اذ ,تدرعتو
 درو ألك ةازفكت ليتم هلها نست نم ناقواغابو
 لغكب نمر عالق مدرب الوصوم لعق نع [غدطو اذط مّضوعتوا
 |  كطعانادلا ةظءوم هزه ,ننهأي تقوااف 5 برود الو فكم
 1 ثدي جشيامو يصلان ادا لايران اوع
 ظ نازمورإ ذ طعاو مبعقت نادرو معاق وم مكاين
 9 سؤشو ميرزكزب لاغشتلاح متووعو ةرعفو 4 و
 نكعطونألو هالوك لاما لامؤ ارم ملهْست ؟لاو

 ل نعدرعدو هلولطرل اوكف كلذ ٠
 و 3 دا نب الوختتسسا خش ٠ ماع نأو

 دق



 مين مق تظحل ١نادلإ طم هزه سنغ ايرلوت
 باقالابل اهش|ءأرشيشرو نع ىود ربجزو سنها ملفع
 تطغلك ار) لوودو سغيل بط اع نال ص اكو عمن لاب
 ”كدحاو هولا تما كدا مدرب اال خشمط هسا مهنا

 سدولاوحاف ل رءاسوب مهاركذ نع فيلضتت ا

 للعلا ءاشرن شاع اسط نه ل سحاأمو , :

 اللاب :للمف (تلا اهلل ىغتعتي داود ملاك ىتود

 نكس ناس نهلة ىشت بكل نكشسالو كالوع
 رههسلو ىلع ىلف نم يعزل امت هرلا نيرن هرس هلن ملكا
 عطس ايرءأد ”ىكشلا هزمه حا |. لسان رف عمت اوس ابل
 بللا ىوذ ل علل اه ابها باتكلا اله دمع
 لاهو ورس هند لزكجملا كس ةرهاا ايلص ابجو بابل ال ثم
 هزل زاك, يلع لوقو ريزعل الل ذ ىلإ مدار عصر مسا

 ,سيلو رملع ملق نمزتجرلا غو ريغلا هلل ذ ع نامل
 لواناركم ممل ةوّسدإلا دلل رد زسالوربو جلل رن ابل

 /3 تععرىف -لنارابرتو >لزءادتماو :ل شهد رامغإلا
 برذ ومس ابل تسلواداعزط اؤ تحفو ابرنم شرا
 بلقاونُي ىلاعت هللا ناذ ادال لا الا كلذ : لدرس لو



 005 ميلا هلكو كلشم قولخملا اميز هزم نأف دبحلا
 '  ميسكو هررا ىلع اكوتد نش انيحتو هل اظف اه ناكبلا
 متلوهدال قص |داو مم اى هيدا ناك انبثو صان ومع أك عا

 ال قوق الو ل رحال قريلح هدد 10 ةلرنل و
 (ثورتودو لوح اذخ ج مح او خطرو ءونك قع غكم لأن
 الاهار ناك دابر الو م اس الالو سنها 4

 دع ًارهو تابدتو نايتخاورةنضو هدا ل رص
 اوم هءئاىنع ئاطراملا َمصَو نط هاهو 0

 تكول هياط بال لمس عملت
 توكيرل ناب هسه نك *انغسلان 0 ا
 | ماقلاولع نالأ ناو دواز اها تردد اب)
 تباويس كادوكس لنكا اللا ل يوكن امارمعلا أها
 ليلو فشلك لو ااركربعلا ابر دلو ىرنارع
 جياردو ىئلعل هبا البر |لصغن نا كناقزا قرصلاب
 كورن غلاب للعم ىدون شم ل رس ولماو ىروم
 للزب و هلترفو كاوح نع جرضاو ميلا متاررد عير ىف
 . 0مادلذ هدر نسف ضلالات مادداداب 2 لصناو
 كورنر نعراصلاو اضتعلا عتب ضلالات هدد ابهاوم
 ا 210 ددارشلاف م الملا
 7 00 الأ ابالي ذ تف اذاف
 داس يه شم نحو يل نيمو
 نصر جا [مصحد | ىحا رش انكمؤ ئلاطا نكؤس نا
 هدرشوامنانصالا مقمؤ لوجلاو ناوكرلادوبس نئصرلخل

 مصالمأو
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 داص الخ/ أصلمالاط مص الاغا

 0 1 1 000 "نم نركاشفما

 ا ا رب صاراحإلا ناك للا زلف
 يل ادن قمنا نشااقفم عسل
 71ج اقوى انمكت صال ضالدن ان
 ملك نمار اصلخ هلداآلا هلال لاق
 0 مر ذا لاقع هدا او اياصالف
 در قا مملش هيد اك صرع ااك
 مصرع ذوو 0 نع عز مد يوك وهو

 200 أسعملاو

 0 رخام ناطبشلاوو ىوبإاو
 سداتلابع نارام رو نمحجرلامدرماأم لا "|

 تا كيلكو مكان هللا ىكم اذ ةرايككأ
 زمنرلو تلاحلا فر ماودو ىلا بور انأدنش 2

 ل ذ لاو لاك ى ميلا نكساو ,موصدلا ف لجو
 (ضاماخالارس درو اهب راو يا أه سوضلاحإلا

0 

 0 مرا

 هل
02077 

 ١ :

 - مدواصل اك ثان رل معرب ذلبد خجبسك نم ةلاحا الب
 00111 الورل ص اماهازل مىحصل منال ضد أمل ان ل نعال امنا

40 
4 
00 

 < ع . كلداورصيلا/اورم أهو ىلاعت ملرق ملك لإ ذ لصاو لع
 3 ع ع كو ركوب بلو لاعالا عير نازصاطاون نملاهل ناصلخ
 3 ا 2 0 غال ابي/ةليلمف سالإلا اهلقو

 + 220 4 رو مشمش ثلارعاو كللزفاو كللاعفا نع
 ّّ 0 3 تاب ظ0111 اج كلاعرسإ قو كيري 1



 " فالركيزبو كلر ذ قعمدلا ركب عرس ول ةرهها شم . تماطل نع لوأو صا خالأ ثا دلالإ سلا عال ا, ل

 ١ كري نعد زج د دموزجز ارصلا دزل ا راركزصسو مدا قب لزم لوحات دلع تعاد دالصالخا ةرالاو نارك نمد لنإل ءارتشو رمال :ءاغره

 ] "نس اهيوغن لعل مل | مق «/(انراليتحاف مرسلا مىنلاو ردإلا دانت تاك

 اذؤ يرمو تلمأناذاو منرلا مايحأملا اهدروّ دوبحلا قدنفمل | تبرز اهو نك ديلا ىض اللا هر ملال او عرشلاف فوسرلا عابباو
 شه

 قّمملا ظ ظ 1 لبصتخلاو ما عالا ف فالاتضالا انئاو كلا نع ضدوكملا



 كاك ميسيهو نعلا لرببالا نابيعملا كاىىلع ىرشملا ٠1
 : 9 9 كلممو دليرفو تلوح نعددمورع

 عالق ةداراالوالعف دلل ارترل مس افلا ى دب نهب شاك دلالوم ٠
 ١ م 0 ميال 26101

 -لعرو /عق اضفاو لات إل كي زومو لالا ٠
 ريركالا امج كقرمالا كلمت نم ةياأل /

 رسال اح اعلا ب ةلذ كامو كاجو هلكسشتو
 اولد يري لمطار ران اباي دست كلذ ىفدل

 مس احم نمشي مو نعل ا باءو فوّصملانك تدرا ظ

 ثللاسلاا/مل كي ب دلتَسَك عالعو نسحسبلك
 كلاهقاهزذالا لزم نعل قاغنإلا لا لنرك
 ل. مصل ازاكب نسلفع حالا نعيل ايعازحالا ثا نه

 متارضا دهالا نأ نماوسلا نهر لاه متهداكوطلا ٠
 انزه نميش معلاورل فاذكوبلارئاش جاحإلا نع
 حلاو قفل اره محاس فرط | لأ لوصولإرل شنو ىفعملا

 الصو لحر و ناب ظ . لقط رح نم الا وعلا ققكد
 نيلعمل ودطاوءممععب لاق م العلا واخو مفضحلا
 ضن وكلا نقوم امس رف مشق ىداول إذ ىلا تنجنا

 غالابلا تدر ناو ءاشجب م انزن أه ل داود ملكت انك
 تمل عت فوحلاراهر عملا ضعاف (تلا انه لوزنلا
 | ةسفزملا رو١ بلقلانكساذ١ افزحلا ابطا لين ملغ
 0 بلو مثوابو ميل اهورما(رم قاض اذ ١ث شالا ندل
 كللاسلااركهو تباع او للا لإ ذ ابدع تكاو تنغت



 ١ متوضالام ال ظان نازك الوم ى رْخ مسلك رايب .

 ١ مضارهاصو مقرا مال بسس مل ن ناك ,حاصو

 0 نعابب بح و 1 و فراعل ان

 تكلف لاهل اره عرش رش دنع مزد ١ ىد ل لرخلا ص 0 200 0
 . ةقلفسحااراةدراو لق رقوصانا ةددراف تلقف ملل
 ةرارملا نهود تيازد ار انتحل مهب كزنملا عمر
 ظ اتا مسالا أنااينالا 0 ة امك ازووم
 ظ ازد وش اراد ركن قجل اقف ىررله ل بناه تكلمنا ظ .لللا رك نايولعلا كح تلاسوهدل افراح راع نم
 اك ح تمالك ]د اف اهاوش تملااذ١ تلتف
 0 اباعونس بايطا ارنب كاع
 . تتلاهلذ١ نسل اناا هير ملع 20 دينجلا
 - انلطواه هلا امسكت :ةيهه ذا ابتكرت كسى وعلا
 ميبمشلا ١ نع ارو  اب) ن اطهر بعبف رت 6

 ظ ا اود 0 خا 20

 خل ا

 | هىلئ سيال
 ظ 0 يطا مان 1 3



 بكوكولخحلاو مال الس ناكر ظ

 هلداؤمرف؟لاركلا نب اقدادرح شلان اب و كلذ
 ةلمح

 زيه بار لازه نسال منو ارا م متدابريى
 2 نيينحح :نارال الرصد قمربوشلا

صعألا »لإ ذ لكرو (//ر لسع بردو لاهرلا نع
 "الوز 

 دال كلذ مشتل نر يالا كد لصعالو شال هيا ظ

 01 تدرااذ اف بس اطاد سنعتلل كف انلاء ات ىاع

 بالاك .تلسنعن غوص ىيكوص بياملا 1 وصولا

 7 ءاعالا نمزعمل اسال ٠ اورو ارم
 ا نهال عضنالت طا اس تطالب أيل
 اظداصم تاه الملا مطابركو تان انا نم

 علل !طغارُو ا هب جا ايدول
 ب ول لرك مم

 "1 00 مملاطغا زر امل رعد 0

 ا عشسضالّك بروقو لامإك قف ةدبع»لراد ازغأو

 فارع ذل زىلعداز,و ةاامأمللا رع فراوعلاو احلا

 ومب طاجو ئمدرشل اب روم عه الخ دزه اشلالها

 هربا م ن)رحاو ىفلفر ودرد ئ زن 1

0 
 يلارهإلااعئاعابوكدو و ىلا 97 1

 امايريلا له ندا نمابوبردو ىلا

 تادازسلا فا ”كلأع ا عرسال 0



 تأد ١ هال ةكرلمو درهيز
 000 8 ا مس ىلا ع 7 90
 اا ا منو قرصمت دو ىل ”اًنلاشار 131 تكاناكو

 1 افي او ا مح اجب طمنو
 :تماراس القال كنق :اا هاروت ١

 - ةظم) امهزحنل ف ةزصسو مكدل ام لاومألا نال
 تيرتشول مذ أف اكرم اهيا خخ برشا (كمبم اكمماعبق

 ظ ميحاربو ئاضعا راس هزاثا 2و بهو مهرتااهلو منم
 احم برسول رش |ؤرل نيا برسسلا | 220100
 ] دازهؤطاو هش ىرببالو كذا مخراظالا ةددعتم

 ظ . نم ةزيكاهارو ايرشبرل نايا اله ١ نب ناقلات
 بدلا ندر للا علا طال انما ندراولو :ةيملحا ةزخلا
 1 ماجر ظل ؛ايس دلل ذ منهم ودل

000000 5 
 كلل ماو 0 10
 0 ملا مكوع ىوبإفل نزبمس
 ل انطوتو 3 سارا 1 يا دخل
 مدلبلا' 2 اكد يرو نما هلعدالا ىوردبنجلا
 ّ 7 ا

7 00 



 ها فلل :نكمماناك ناخب منح نم خادبلا
 و ناوّةرمز تدولا
 0 ايدول 0

 تهاوما هرهغ ص خل هدهوبتبو فلرألا

 صك بلف دوت دق اوك م تأ 0
 تبمطو كععزراو اهاحدرسش 20 2 ١

 تر قولا وك به ذااه امس طسو ىف
 لاقاك هدلحل الك جبو بولتعلا نمد شلل تاهطاتحيو
 بجو هوم . رئيكت متيكت تنكر وام مولعلنشاو 0

 ل ني ةميطك يلف كلك 2 اخ تشكمر#
 نمط لاس مأف نامالعلا هزه 0

 ضر نو مضر انا ريش بابل يرش نم ناو يس
 تونا نا موانع كبطشو مل ملس احب بووط سوكلا هل

 ىلص متعب ان لما ب املا انه ىف قيمر سؤ اصلاغا اب
 تلواس مقل تبن بادالا كلش برتلإو قرح هند
 تب قبرا رص هذ !مارتكا لسرلاب ءاقسالاو ءاسإلا

 هاددامكببحك فرحت | هادا نوم منكن نازفىملاهلات اي .

 فبكو برق رك العلا ف تئيال وكم ردا تكتل تاصم نع
 "انهو رع كولا دادمحؤ_رفشوو هر هاير لبر 0

 فاضت هيدااترما مم مها ةمارك# ل غعا نير اعلانك ف لا
21111121 
 معكررلع حبس للزب قانو مين 0



 ايل ايره ١ لوتد (ئإلا نرل ىلغعلا او اعسلا هرضرتلصعلا لكل فعا نم تاح اركب رهن الم ناك نطو (تلا ضيرك"
 _لروّمر ضوعو حاصر لو اع م 2 --2
 ملظعلا لضصلا انه عا نظن اخ كام اضم لوعت كانال ل مادا وزر ايضدا ناو ةهاقتسإلا كشك درلروتر و (ضرضا ىلا مر حاز كف بحتس عب نإما
 رف رملخ هد اصول ل انج دردا لوسبر اي امص | لأم لربط مودال ازهر ءابع مايزاالاو بللا ىلوارزخ منع ٠ ةراغا (هتوإر ماركا نسل ام يس الو م اتلاف امضالا تاب دلي رب ع !ايرزجاو نم اد ار عرضطف ليارنملا ام الأم دلل ذ ينخر دنفو أح أم يسؤرام وينك ند ةرطق هزه نار اعسلا ٍتياطعالاعاو تاهارككا لضفا وقام لوصح عقود نم ميلع بيرن اهو ناخ أجر ونصح أدع
 ظ - 0 ا اف نروسرقن زلات ميه اص هبا زا يبا ىرقتسا 00 ا اع ةماقتسالاباأ نايالار ود دب مصوؤط تس م هيد

 وا سدو معلا مل لمترلو مسدوبخ لاكبر رجل لاا دال 0 ديان فا مارتسضارع ليله ضالاوألا الا مكن الر نانوككلا (
 متفاا هريتؤهلابيو ر ايخالأ نم ابهسرركو :ىاضبلا بف ايي نيم متراعس منح ىزلا عءارلا ومو زحاصب ىف ممن نزل مبكإلا لاكد الا صارخا ليعجيالو هالوم مرح (اتلا

 اياصخ و



 فا أعان اكرازلاو ليلا فله اسملا نم|راصكو
 0 اس

اذ اجو تارسلا ابر ميرع او خ اصلا ظ
 9 ا دلزلو غأ 

 لام ارسم نأ تعرطوف قلا هو ربعلا عايض ظ
2 

 2 9 مدرع زل ايو نيطابشلاو ىوبل او سدنفملا نه نط

 2ك ل المس رت كل ذ قلو ص "رطالا عا ذل ذ ىف صلخو ظ

 ازال كو ص الخ لهتيل مم ارملا '
 ع

 ؟ كريدي طا صالطإلا:2الا/ةلياض لاهلانولصاولا ٠
 ب. يي < لاه لضف عوف ضو ترتد ةداوكذلا ذ هكوتتالو
 بير هي كنرعر مدل موونطملا خبه نم تليازط نم ساد الي مت

 2 ني جام تناوها كراس ممل شري نل ميردح هدد ىلصلا و
 5 ١ /2/ر نيجي كمر نويل نإ انام حرا ديد اوصل اتق هيباز اونضراك |

 2 مي نى .11 2 7

 كمر اماقلاخالأبابملا ل صوتسأل نجل تناك اذاف مقارن كيلا
 كشر ير سري تبر

ي توري كانالزلا لغو ىلاعثو ناهس محب املا لضوتم
 0 34 ي

 06 90 توناحبس تطال لوصولاو وتب ىو
 0 ا مي كمر: تبرر دسك لازع م! تؤول هزه نم لاني نكوةعرلاو عدلا ٠
 0 نط نبيؤراملا ضل اف دلو عش لمت لانز اب
 م هه وا ٠ «نعدذي هو 3-0

 نم ا عزل ل من لمصم نا نط نيو نيعتسو زهد |صن ثا

 1 يكيق هيتيمتت زر ايروشلرلو رفذأو لاغالاذا نكستالو لع اذ ىنقم
 0 00-2 2.انو كلاهنا بلبإقو االاو ل الاوكأ ىز لمعت ىلع

 0/6 لاعلان دراسي دل ذ ط'ابب رم كالوم
 1 لا | ةنييسنع دلع و كال الحاهو كيلي نارها رانش ىلا ٠

 اق دب مر هيي اك لرلسا كليب دلل مصرا ليلط١ةلنم
 رهو كرر طي,” نركيج“ اقوا دلع ةمرسس ١ رو للإ لصول تلضا' كلص

 5ع 0 /, كابر نيب متدوبعلا) قصب ىف او كلملا دروب

 41 د ا لا ظ ظ

 -ف ه« راي“ ٠
3 



 لاه رراسو كاساو بلال ها قباهج ىقمح ىلا 0 ةدوصلاا »لوس ارس ىنصو نوير دلع نمل عملا 0
 نيضعاوا ارفف ىطقواو ايتخأ نع 0 نا نع دلرايردب خا ىلا برجا 1

 ارشو كش نيرو ىنشت ل ذ نم

 147 00 نا هلرلكو 0 ١
 البانحلو مالو يك دلا ضن د بح الف لأسا
 كانا الا نفكر ابو اهمقند الاف بسلا
 نعت سند ل اناو ميعد كلارا ىمع اًكمكم تنك لاذ
 بطر هاراالا بعدل مقتسملا طز ملام اعتأس
 لوخإإلا موخكالو منصف نمالا أجلا :ّوعملا
 يَ 0 ىلإ ١ال يي ناوراعلا تبرم
 لرهإللب نط زيزبك نما زيكا زب اه كت و كاره انع
 .دلالرمل لجان راقى هان ابالا ةمالو.٠

 ادالاطخاو لوط نط مطول ١ نم مشبوك و -
 17 ابرانلملت :؟/اتمااذاذ 0

 تلم نونو ددبح مها رت ا نشرح نصخشلا ذاك يلو رح ع كدعالانمو سم تك ١ ةير لالحل نم
 0 اهالع لاو ورلالاك ,نائرلو هالوم طع ىلع
 مسرع ى :علاملا هيد ابعزحا ناب و ةرضصملا
 امو ضخ ناد كالع ئاصوارف الا ابيب نوعان

 ةفطاطعاو كامو كماصو اهم ؛ةراواو
 تاماؤ اعاني مربعا فووابعح

 (ركو



 ئادهرمم نكت رباذ ى'لنا ذ نكو ماض وأو ل داضروا نو ظ

 0 رعب انه ظ
 ”يالاال لاوس نهسلاهزبإلا يلم اعرلالمجاو هاش |

 الممل يره لئتن هنلا كسير هلدا
 ٠ ني /معذلع 9

 ارث اهالوبرع معالع اناثر للاطعغاو |
 ا ود تلك 0 ئ

 الدره نو ذا بل 1

0 20 0 
 وت اا نه كذا اللاب نيم م
 و ىنعملا لات ٌقكَكر كرها
 رانا ربحا انسب اوحلا نزح منوه نمر تم دل نلف ههدا
 هسا الت لقا ويعفو اهو
 يلال وج اكر هللازعكو قيصر ذا فثصر اهو ادار أعلا
 مص/ن ماك هالفلا 3 مدلع هارد الص ممر دابصلا

 ىداصلا اه انا ةمئراطساف من ملا ايوسنم ملغ صنم 1
 ا يوهعنو ماجن اعف ناه فاما يق نم

 العلا انه دسبال) ١ اه الومولع مالم ظ
 0 نبسنلاب ساماناو ينال علان م من ظ

 3 0 مع دام زمنها رربشب
 0 امري عع 0 0 ١ اياريزعاف بامان



 داود جعاىا يل فروت قش در نوكم نوع نع
 شكلين تبول فاصو 'ليلغ قرش دمدعلاب ىَقْكت
 م لرلو متندوبعب َتمكا )ا كلل اسلا ثرل سكاكا
 ميحانيورل ن اكو هددابع الطاونلاو نضل نم مهزحلا
 ىتملا بي محلا كانا سل اروعنو |عمس هللاداكةلدا
 متيصاار|و ربح ١قملفازمل امملا بؤس ىدبخ لازال و

 ماسلو ب ىولا هررغبو )د تائىىللا رويس
 لو رع حلا مورق ىاللا

 4 0 و 0

200 
 0 ورقكسألو يلا الا خالاهبا نك الف
 00 14 اىاريحاد نكته ر حالا نمي نم مملخأل
 /يحادأ ا 1 6
 . لااماقاف مملا 2. اكره 00 و فدالاك( رم
 : 0 طم ترلو مباب ىلع
 ذارو 0 امك نب ىلابا لو قانه مدام تن َتَصْلا
 بالا ذل تلصوااذ كامالاب فونكبلقلاو ىلعس
 طراختل وأ نمر حاد باسشإلا كرد بارو دولخأ نرشو
 نكرمباو ملاطبلا داو نم سرتخاو نيطلخلا نع بوغاو

 بوش أ اذه و نيلاطملا ظ

ِ 

7 0 7 

 ظ ساس سمولا لق" !'نس الروس

 ورع وو يبسس بس 9 --

0 



 ظ دو نيطاخلا لكم كيرا لبلد يي

 هونملا لشا اشم كدو ناطبما كلير نيل

 0 ع د >
 ثم ّحاصمو اياد لئاخي ضمه ظ اخ ليلخ نيد
 نةلاوسلال اههاو ل 406 كن دكو نيرلا كيل دسم

 نيل اطبلا لري لمل دو نيطاشلا كريم كطيلكامارذ ض
 ادع ناجل 0 كتعم

 كده ابراوحاد نب مطيمق نحزن لتمر نما
 ع 0 0 2

 ٍ مشع اذن

 ظ ا 2 ل 2 ظ
 تداوم مهم الأ ٍبعرإل حاصلا" د١ توراسأو مما
 ع الاايياديرهأف كلل زك اذلاو ناحلاصلا نم منج
 2 الصو كنيش يقلع نصتس او نايراعلا ميك

 كايندو كه هاوسد)رلق نع و كالوبملا
 ابماّمطلبمح ضارعالاو اينرلا نكفوزعلارهاللا كلزحاو

 كلاسلاب ال1 نيب احلام 07 نهرواهراهضتتسالانربو ل

 م ءّدوخلا زل ا كلراشإو تيعلا
 رشهرلا قوم لاانتني حرش عرشررارش هداكرأ اي



 ظ تعاضإب بلمااورصي الو مالا ٌيبوقملا ملأ ١ مدل ىزلا
 ظ مبرلانكو ورثولا هر ك١ امكرشزلا مهيمعو ماشرحاو نساملبالا
 "ره رو اهراغصتسل اببكتوامت اراعش اببخ 3

 كبار نهج هالك ىلا اهدامإك نياقراعلا لع

 الاه م امعو اعانم ماارامسدو اقر كلذ 0

 اابرماواروسقو ما مالوهو مح مالاوناو مش ام واالامو
 ش دوه الومالا منح مل نسل ذا فراهل رش اندر لكل ١١١

 داطغا اذا م منخ هيدا كرد سرا لات أي اسمو اعد

 ةنطا هانا كيبل درو رتنحلاب كبرت ذ از ةركذ نم ةوالع
 ايلاف 0 نورس البلل الط هاذا
 كلذ نم افامراف نورس ىادرد ذدراؤب
 دس اذا حا ام عن اذ اقرا لا مصانم ععاسلا
 تلا لع زو كلاوماو كلسضتد ا هيراشاو ان انك ةنه
 2 دلع اكن ابمشا و نانطاوعررلا لربه نغلق
 0 كترععاض نمابكرا اهون اعلا لها نم نيل املا
 6 تما ذا نابسالا ماقد اولا ناسا

 كنا عسيفن 'ل واهو آله تق دو ”لماعملا ةزه ١
 فاتر ف هي اع ياوص وذ واهرته ىف

 مم لصو | ذاع لذا قريمح
 ظ قرم رلجوسا اولا امم نش الا ئاسحا عاب لجو
 اندإلا وعم وم ثلا ذ منش مابجرمو ةرل ولد نسارتو
 7 افنان اللا ومح حيبتب ىلتنشذ ابويسنو كلاو

 دكسرن هوكصالو هن خ يلا نس

 الو



 فمك فدو 97 مدع هروم نح يف
 تعدو سال كرد اص نا مهم

 0 ضب. ظ

 7 نادره هزكداي ذ 2-0

 تالا اعيان طمائؤا لوو هرسو هورسرؤأص

 هيو ىدسرل سمو كلنا مصل انأشنلا 0
 ,ئماظ اقراعلا نأ ل ازركمرو لس وص إو برعم
 اور نالبث ايقاع كمارو 6+ يحاول عم
 و تهطل ماي لامر عم
 ناكاس نووي النا وسر هلدداإ/ 1( هلا 1/ةهقك
 غر دورخب ورقب ( مشغل طهر شرق هردانإلا ةوقالو كوحدل

 جن رم عسوا مر اّصئإ لا نادي م/طالألاو
 ؟ناررم نمد شىلطاو عرولادوس كسه دف
 كوادت نم انما رجم اوأزيوو خر ملا دون كاشخ
 و رحاراسف اوابلهرع او تابرلا

 م 0
 0 ياا هادو سكك اياب/لوضدو تن

 هدم يعمر تضم ادر | اى ماو :حاسرل

 اذ ذا كتم ا دارحاو لع ناكر كو ا
 "حاطوعزص او نخل انطورلا ةوبو رلؤخو متيمعمإك
 ٠ لعل بعام تان لال ,/يجسمل .هلكازشو ابن كا ضاضرل مدح :ضعي و ةظبتو



 تم لام وس! اذ اف عساو ,ارص نالحملا يح نم يلع
 هلاغللواو ٠ هلا: كشتات ا ارمالا
 -  تكتياءازاؤ علا نإررم مس قرلخداو نلفإل و نصو
 لدلعربجو نءاهزا نول :هضاو اند قارحا
 تينا اه ال :لماعم ابرد ةالوجاع اجو اوومحى داو
 تاليا صول يعش و2لواصصالو دادةلص يف

 وم ملء أمم نمل تام تعا وب --- ةالص ف
 اولا او رلاوه ١ راس بيرششرل ازكه و تهابع
 00 ا رتط هب لمان ضياع لؤي خيل اا
 نيسعملم اهتتا:ءلسطو نفل نسم خليضف معلا

 ن0 نع تح كرذ تلغم اذ اذ ناعلاربرو تناو
 واضعا ل دزورم ممتاو !ةقؤاملا ف د كب تنكو م -

 اك اخ ازصو نا بص نم 5م ادلعرببشمت
 0 ءناو كوظف وعزم نا 7

 را راقت استطع لكك انفعالا د كلل منزل نمو
 هاا ةر زجل تلا متوو ىلا اجد كل ةروهلسو

 حىسحاعولاو ىلخأ ع
 نمسا 0 تلا
 ظ يلا هرزظ نيو ععلو ل دو تلوم
 للعلا وسل قدرا ,تبكح حش زر اطرعا و مل ع كرد
 4ع تدمفتلاو ططعسلاوانرل رت

 ىو نوط عاوز ١٠ زل

 1 اا

 ايررماب



 نساك وبرج يرحل انه ىف ا يلع هدد اطعرتذف فرووملاب
 ىذغتي د ىليد نشد نا اهرّتع :طس و لمصو قالاطأل
 لذا ةهلل :ّوّصحوف ىزل إد طنمتوطعدو ثاوحنم
 عدلا وطمس لو دز ذ نكما الربزمل اراصتمت نسا ضلخإلا
 دصصول لب ئمكلا نمراشير لعشلا زق و كاان هام
 كللزدالا كلاسلال اكمبالو ريزتتلا (قمؤ خوسملاو
 باني أب ليلعف ممل انه نم ةئدن غال اهنا تد/ااذاذ
 «عنالإ امهم مل ارك[ ب نوكو مهروت دل نجد فكتحلا
 مزمز ما هركش ل نم تاطااجو رد هنعّمخلا فحام
 ثوصرباسبو ميل ايو ميلك لبو ةرمدو عع نع مئازع
 . نمافهدوحو ملطق نم كرز حام عسعو هدوهوبؤكمانا
 اهاحاارم مشالو ريانصين تلا رلصاموفو الامثل نع زا

 2و داع تزعزع نمل لس برص والا مملعلاو
 ] كلش اهيد نا نيكس |للاو لحالا عبمجو سرطلا نشد عطا
 ماعالا د)اهناالف لانو رن اجه اهو كش دعب و
 ملضسالا ساوقو دل[ عنف الو هدوجوب الا تل دوجو سيبلز ١
 ما كس ضو اهزه ركل از ١ مملعرتاوت شكف 'هدوحو

 اطل مل مترج ثاهراوخ عيب كرري هركشترل
 رو تاافوإ و سن اذن قطننال يع وبس + شنو

 مي نعم ةياجمج 2 >
 كلئوُقو كالو>نح جرح او ضر ذ ىقرعاراؤ ءريش
 بيعي ثار رثو رايت لاو مدر ايو علو



 رابزتلا كرت ١ نمرسل نهداّساب 9 كايشرع
 لح كامو هريب نل كلر انم كيش باير ايتغالأو ٠

 هالو يلا » ظوحو شيع باطو هال ومر ابتحاربب لس قف

 ,بلت مع هل تدع هاغرومتيانعاراعن ردم
 "ي/ تاحاصاب :اطب زد ءاودالمسألا نال اضاو ارح
 انغلا ناعيا 0 تملأ نع جدلا ١١ ناعم أس
 كيني ةفانصالل انما لاعسلا مم لا لوصولا نيعرشو
 اىاعيسو دل نرب هوطمألو هم هلدتلجأ ابرعطمن اىم,/نسبو

 كنك :افاصو ايلا لغرض 0 اهناو هال صو ابيت

 ابينمتلضنا قادر اتو ايمن ك دوب اوبرا
 . مرن ناب اوصو الا يق اع هس ذو مملا تلصو
 تياعارازلنو سغمال ىتشت امابرو مم ابسسطا |
 ظ . كطدرصلا جر شو برملا بيل ابمزل امان رلغخ ١ اهو
 ا نازح هه دود غ الأ امم ةدرءا ناو نسلإا قلطنتو
 انزل كاز ىف نعنساو تاو لانا فهما دايمن
 متب انكر اوك متدابر ىدنسللا نطو عاجرمارضالا ناتككو
 نان انيمرا لي رتلاها ىوب ايكو مساؤع ناط شالو
 كلاس بلع ىقجتن ىللا خا ركرل اره مركرل امل لول
 الو ت كيفي شالا ةلركو و انق شوشو قفشبش انلملا نمد

 سو وس يب وعش نااولاقواضما روع ولم
 ينسخ لل وع زواح عوعس )واما ذ اذ نمخشلا
 لا ا اطم نددغملا نو للا نكرتكرلا ىتنك
 هالاعاارشو «لقتسلا 6 ام

 مو



 يلاراش لا ره نكن نأ لقكو سارنألا لمس ربو
 كاع م ؤعبسلل تقو اطال مما ملون ٠ ميلخ هلنأواص
 انكقاثلا ىلكل 0 لص ىنزلو بوع

 كلاب كلاسلا فرط اذا رنا نافر اعل اتعب ملاراشا ٠
 اذملعل ا تيهدوراثالأ تحاور اش رلع تهذافارلا
 0 ندي قمل الأبي تورااذاف يمتعلاجلا القس 20

 ماطضنو لنخزيرؤن قم ناحو تقواللا لا منلاف
 0 عمرتو ةلداخاو ره اتمط لفل نمرديو
 اا نحلا ملام الخ وم دات فوك هولا نيرا
 نايس واع ملاحمئملا الطصاىف

 نا نأسم ئمل ربو نإ زلال سلو ش

 برشيتبو باطخا لعن فخ نعومدبش
 00 ىسو مصرلو ادوصالو ٍفومرَح نم
 /لرهب ىلع نايا اريسإلأ ف صسدرم ازهو مطالب
 هاش (ونل ا هلاو نايم م | هاشم الاله ملراصنو
 ظ حاس نع هطاونكس نازمزكا نيو نصل قريلَخ د١
 كرو ما اناو نوم مكلف نع نايل اما لاقاكوا لاق
 بهو نحو منش ةدداع كم لذا نا نضاولا غيل الاو
 ىرورلار اشاهلعملا انه لاو كما يعتد رش اشمانل
 كنك هلدا ى#رب سرا لاقو ارب نكولو ناتفا را
 نيرا قوامنضلانهملا اريشتيد انوكزل ىلا ف نعانلعأ نحا
 دو يرو » نود ممل يظنون أبرد كك نم نائراعلا
 انا اب نان ندب فرات سعب



 - بلقلا قف لوطا الأ رد قس نو ىوبإا نطو "وسلا نعربه 3 ىزكزملا دوب بلغ ذا رضاه سقما دوب, ةيغ نمل وتس ا ركرلا ف بلعلا قارختسا هفترد عمر نمكأ مالك ىوكزط دوب ٌميلطاكرلا نلَعلا قاوسسب ,نمظادهاأنىبو :وكو لج 1 م م الى لطتتما افون مين.لا بيلا هذه نم يتروتعل ميلعلا طم غال أهيا كل خد نما مثداح ئلنحلا ند احنح تعص ملاحي ناشر وع كوصلا انزل مهمل اذخ هرس مل ىلك ممل بعصو
 رس ماركملا ايلول نط سش اجو ( اظل مل ىو ةداصسلا تيم اعاد كسرت مارال انهط نساك نم كرجل نرجو لمبنعسلاب كلذ لل ةءادسالا تعرّت اكرتزلا تيرم "ناغاطوواارسرحايرشيلالو هالمجرلو و ليثنص
 ظ 7 ) . 6 ظمارؤ اي( غارلا نم بن ل هارب 5 دامرتمو

 وصدرت لف (1/نداو دوبرشلاو ونمط مشد تفرشت دك (امءالرا نإ كياتلوا موقت أب نوونتيو كلك وشعب انور ايلواأو مزاد نلوتلا «اخرسأو املا 9:ةاخلا طا سند نع طم ايما ثول اد نع محار ا ميش لها ثنو هدويشس حنت 1 را همام دع
 ظ ناوارابع هلل نا ادعم يق نك هلدأىشم انونلاوذ لاقت مضلع ممم 0 ىتشاذ ((ومحنف يحاول بو 2س مهدامل اقم ام اه دوبولا :اوووماو 0

 ”ةروص هيد ظ

 يع ب - دع

 هر جس م



 كل قهالنال 280 انرلافاماو

 اطاخرلاقورلاهدانس لوع ريعبلاو بولا نعم
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 5 جاحلاذ لاف مم ام الاعساعو لسق لح هلل ناو 5
 : 2 كمستيحاو ةعاطلاو دور (ىلتخ اوزاحارل المعلا

١ 

 نكات راصد اذار ةرلع هدا لاض,تمالاعاىفرلا لج

 معمل او زن ملا ماو فزد مى اممم ىمقناو

 كوقدلاطخاو لانريد نمرتبتع ير ]لعو
 هاون ناب انك س عفاشلا يس

 مفاتكؤلاام
 اري لرعلاو هاب يكفوكحلا و ل العمل ا دل يعجراارملا
 ثاضاح اباطمؤتتالو هاوس الرب خر تاتعا
 نمل |معري صحا نع غينلاانرهو هآلاعن رح انيس ألا
 دانفلؤ مام برصندو بلص يرسل درسا ذل عنا انلا جلا
 مساء برولا لح نعملا برها هالوم نا ّيّمك امامنطو



 2 ينل 5

 - 0 ل تت 5 ٠ 5 د ديسسحب

 02 ح 2 حج 2 2 >2 ل2 3 2

 -.- - ه2 ههه هس ا 59

 - 5 --_ . هاو و دوو حا 7-50 -و هروب + كرش يسبح كح دج سسوس اح و يبس ميم سس بيلي

 - دي 0 تصح

 - مح جلا

 2 ل 7 -ه

 دلدنم مج6 هجم اه د هلم مر[ لاصاو هورخ ف ىأ/ و ه
 هضصاناك للم يرو ١١ مسداذ اذ طلنم عمس أ ا هوش داق ١ء

 ١فاماحن#ءاو ىاكد !بسحم اب بيسو -
 ظ 0 و 0

 ا نهو ىهدال ١ حرم
 7 00 ها نكي بابل

 كابر اهيككز 00
 قا ال رو اذ نيوس تعماذ | ذاق ئاسل نسال
 م رماغ ثلز رلبصصو -و ا نرش ناسلا
 ظ يا انوع اص لفل ذ الو

 اكو ماسلفاب ايداوانه كايلع نمككل اتم ل أ. ىلد تلك هلك د كالاموعدرر والا ملغ.
 لوبي يانا بلكت اهب ادوالعول أيإو مخ لدا ىع
 لهو ذاعمأي دلما 204 ملط هيدا طلاق هللا
 سابممإ ا رانلا اذ ميدو لكااىوا مح مؤهس ايلا 31
 ىلا دري ' و تمرهل ا ةأجلا ساشا ال2 متنسلا
 0 لاو اطر اع نإ مصحل حامل كللا
 دلزتب دلويسلاود لئاسل كيره وح لاك هدا
 ا نرل هلي سارلاو لوو كيم لع
 1 مصاب جيقو مملق عملت سرنا ربع امم بلتلا
 را فزعواو اع رل لاف ماكي هدام قال

 ظ د وم 6]لا مه فهد ءالاصو تم اذا لع هيد
 1 6 ”اهانخ مذم هعمل دهتسالو

 ىصامسلا



 قبح كلغ اذا لو ةئلد هند كويج اب نصل نس اننا
 سانئا هن ضر يلح هيد امل اهي سانل اقبح او كلبا.
 ةأيلإو «,ةشيعس(انب اسف خم هنأ سيلا كدع
 اس مأل نال يع عسور ةدسمو هلداباكم ان نسو ائيرلا

 ظ نما ااا

 0 ا 0 وو سايلا سر

 كرد اول ذ تلا اضم نم طحت(
 صحا نمعا مصصالو ر ايعالهدالعب لاه نا نم
 ا

 الضام ١ قزا مسح ىاورسيِه قحلا
 كسول ل (و 0 ةهللطلاو
 ةلفشلا ني رم مف ريس ترعب امرت ابر اتييإ متكهليا كم
 وه أما !عهاظم تعرن ناو مهل اس اطعلا كفل ىفراقو

 0 ا عقلا او مانملا جباقاو هدو
 1 مين ماتو باجتدرعو بزعل يبسف من[ ْ

 راه يرسل عمم كاإ 2 0-0 دن نازل أبي 0 1

 0 لاب

 7 ا مضاازز ينم تول



 ١ موتو ريقي !تاولصلا لعل اشا ةدإمتالا للرضالاطوزة  '
 أ ا ةءاهط مدزتملاو ميلعلا

 هكر نم ظارز تسلا راسو دلشلا ساحب نع الطراة  '
 ةديملل ةقاصلالل لرهرلا دز عصي نيكاب ايينعاشب يزتنو
 هامجيجإلا ردا دل لق نسخ أه اررارج» نمجرلولابرل تانوب نسكو
 راكتألاو ملل بركب تاساجلا» لد كنور انعغتسللا
 دلي ىناكش دا حا علا اضع طل زمرل ا كا ادذري لعل
 .هلزت جاور نم سلا جرت هراؤنإلا لات حب ال نص عل
 *.ل2نئم» ايش ناؤرحلا لع اناب تطمبو راشتالاو دورنا
 لهارض ل ذرسو ضراعملا له وحل تور امئلاو هككرنلا
 دايذال عطلات ع ئىدلاب الذ ذ ىكزعتساو نفاطللاو دادولا
 لارا 5 نالت حالو طنطا نع اكبلاو لوح بن الاعو

 تالا نم /تمارا لل بيسوظا) ١ ركشاف ول رعاك
 ركل غلو الإ سلا فول نادال خازن ل صوم تنطظو
 صل اوه اهتم اقاو هدابض كيسي فيح ميلع هالوع
 ةددايطج ام5 اخللجف منع كددا كسر جاعب نب مِمَحل اقريلا
 دكعسلاو كلزاسل كح زوج ١ نيبرع هيد اىملاقف
 تالدللذو لولي عوهىنلا تريلا تونالم ةاجل وع علطسأو ولحد تصوم: ز عال او كتب
 ل مللابمستب نوكم مسطخي لع ايدل او تأ سلا الكم نم الك
 را عر | ك درع ضر» مشاظحلا محافل اك كاذلف
 - كابالو شر قولا هال اقو جاتن من مشرد حام تبا
 ركود وجتو تنردل ةدئتعرب م سسلاو عوجملو جلزعلاو مصل حال

0002 



 الارهسلاو عوجلاو تعمل لصحكال ذا لوي لزعلا يمل
 اجلال !لهاو سلا ناوح نعد مبلاو ماجا
 يح, دزل اه تاق والا اسف لونا وةلزعلا ممذاامو
 ملعون كهل لت اعص نع نئاو الأ اهنا
 ردع قو ىلااندوموهرلا لري ادلراز نع دلل ىشكيو
 ىاقيت الل اسلءاملا ]صداه ري اعوانغل !ماقيراةراش امم

 ه الوم ع انتوالأؤ لاننال متاغامعملا انه قبور سيوك ٠
 طشحيالدالأ ل]/ مقيم اعلم هاحس نمت ض]زلاو
 ابقربو ى طاح عظن نع قد ىكمساللا لوس عا نم

 ناو موسرلاور اذ إلا لم كو ينآاىلاو قياوعلا

 ميما شوهيو هرم مزكمب صوت ىزل منام اَمعَعأ ئلعلاو
 بيلتلا ءامبرسعت هل اذا ون الو مس هز انزل
 ضب ف بوزير نيطاصن باذو مئلصلاو ىسيرل | مم تنذا
 املع كزلومر جن اايزع اةورتملع ضب ماعم انه رخال أبا
 راتبا ل لسو كيل ين التف ةركششل ارادلا ععراو
 /اهدو فنا مهسريحلا عرس هوزعن مشسةململا نصربلخ

 .اسابن السا معسل ن اذ مترعش لاا وهعرل تا اهلا
 ديبحلا عرض لص وزع دم نال نومصر مزعل ري طلاو
 مهاررسعو ضلال بع نام ديعلا مهرتو اكل

 ذا رسل معلا ناو دب ذل طن ةينلاركست نام نامل اع
 ممل ديمو ديمحلا د|يمنارل هدايشناو هالوم بأبها
 بابل ةرصدلا نعامجنو نايخطلاف ايد امال مشل جيزي

 غاب



 وغير نيزصرو مرتد ترن نايضملااكأمب اورغديس
 ] متو لارمهرل فاعل اود و ال ل حيك

 نافرتمجر وس ان سمح اهابس او لضعلاب م| 7
 يلا عد ١ ناو بعل اديبع ناسيوه كارم
 دمخ ناره اكاومحررب ٠ اداو يكمل فرس 'م| تمتو
 ١ تو نوعحرب محل ؛اوضلاو :اسسن الاد السا مه#ملا

 مث عاف انرمإب مزعل تنمملا نأ مر رسالاس
 اطرويم لل ذلك ىونو ءربر همر سا مرعنم ىمو هرب مرد شما
 ميلك هيبؤطمم كعب دلي الد م17 فطل مويلشو م
 | داش ةون ابلا ياو ناو مارعلا نتل نلاط ل ا/ و١

 ركون انيك ل نحد ىلا مبهقرل ١ لبسالا ب مال اب رج نا عطلا د | عيل اان انما قابلا رس لدم مصج ى داق اى ماما
 موررلاب لوا ىصملا طاصب نيملا سور أب نفر املا بطلا نا

 اوال مدتملا نم نوت ن١ عرلااب/) مدح |ف ملعال عرهان ظ ظ 10 ا 0م
 علان جاوب سوات دم ةءاموكك رع نمير انحلا نر 1 ظ حوتملا ممر يصتو ةةرسحلاب عبو نيريعبلا نم انوككو اهرزع ظ ا نع ري ناوكال الظرف يانا مدتعلا نفوذ 'كاياو ' مك غل ارك دلالوئلامصل ا
 مقل انادلدب عافت لاو ابر ةبعل ا نعارب بجيت امإ نكسسو ١ ابرعمنيقوو ةوبمتسو ةد اء ظن ابيل اظن ذ١ مال ابب عاتسال وام 1

 ١ ١ فقكنو هارسعوا رد ونس قارن مل تن اكرءازنالا ة عطف ب | اهرئاجؤيو,لالرز راراحم ور بح فن اهنلطن اذا

2 



 كال وهالويوع رلاضاو مس دوبع ل ام نمرعك
 0 قا 1
 ىضشور انبكرلا بصوي ارقام لظنل ا نزل نصرألاو تاوعسلا
 فرقول ىهج ار فنلاور ايزعالا نم اىتمع د ار واحم

 دنزماوامبب ا اطدعبلا اعرشو )ا نوكسلاو
 رابعرلاوريامبل ١ واظن الا نارا اظن لاف

 ويرتحو كدضندوساو د كاب ارعا نم ئسلا
 او توق وعز سور أملا كلي ىف ارب شلل نع ن كي
 ديبهشلات ككزحاو كك ادا نورس هيب اىلا ال ملضإ وا مكم

 ,تلقيف لعرض انين كيما موصل
 ش بو درلاو. فجل هله

 ظ فر شمو ر شلش نإ نعل عب 0 دو

 راشاعىللا لزنملا صرخ هيد اىهرمعرإسمملا انه

 را ممل قابل زثنلاو ملوي باكا لوا مملا
 تم نامدشظكإش ئاهضوخ مت ملا سانا

 2 "لب مشلاو ل انرقو مل 1

 بكوإو لاؤيلا متو لاك هتك هدد اف محير لك نع ل
 ٠ وبطيقءلاحلا 0

 فيرن نصري كس فرحا لكلا ٍءظنل فرك درلاو لرَصلإ
 راف رجسحلاو زيبا اه عورل لزم و هج اطيبمثسلاو ظ

 ب انعلا نيلمهام فرشمو_كبتس ناونطعل ارو معزا

 لا ياش ا انه ريتنى و نصودرل ىرللا لضملا نم عر
 ْ "هن ليته حلانبو تمون مّليعاو ملقا ظ نا



 ا د : لكو فاصواو ت١١ ذانفاو 05 مو هيام ظ 1
 الا نعم انو عض ىزلاره ارلاو بلّملا بيم

 كام كب قانضو ا نم 10 نط بيا
 ظ يارابزل انوككل د دش عل نام نم 3

4 100 1 

 هذ ابئالكزلاعصَت
 7 نب ا 7

 يا ما 0 ظ
 عع ميقتسل طلملا مدل ماو و لوح نم
 0 قا قمم ان نطابباذ نضحلاو زل ملح أ ظ منام تيلارفد و ناةيسس كاياوربعد ا
 هاما بصك: وع شت او درج دب فمك نم نيعبلا
 ظ 3 بل : 00 34 2

 10 ده نع اا رسقمملاو مقهتلا ْ

 1 !اهؤرر كلل اي اعلا 1 انه مل زغرلاب ما ترفل ذهه غالب مف باف نع 0 ١ ظ م يدار اورو طك :نراشلا ١
 .يعنلا تلا لوا نم تل و ا
 ا ١ تلا :ئس لانتو ةهاشسل اكمال
 هل زو لمنع ابادة سنع

 9 ظ



 ةفهاشملارازا
 وش رور سلا

 داعمل ازصو

 لور شب قرا نيكو ادهسؤوفد و رن انتنإل ضنكايلل
 دلال ؤ الاه ل يحن اهسا ع كرأ فسكو
 اكوررهبو ددلع د )يضل زم برك الزول وصقل و
 كنعد ل عا مك ورصلا بايراو ةهابشل الها نم
 كلبيئلاذا ميلا دورعو وسخ دوب, يركذلا هدود ملم
 . . كاعولاو مرمماهركزل سارع ةياخاذر و هدوم كاع

 / بهزتوا و..ديدو طلي ياعم ظنكم متين امون تاطظاو



 فتلرر ا نم سا|نلارعداو بلّقلا ىستعت هيدارك د راغب

 لا |نككا ىلإ باص بزح صصخخشلا ملم اذا نما
 : :انارل مهزالاع 8 ؛ . تفلارتضنو زانكألا ثتعتو هواذص بق ورازدالا بلعلا نح دزد ربوحتتو ةوبوس وكل صح هيو

 لابضعلا للا اناثم العنا ةاكاماور اهلا فرطاو لملل
 هزه ىريلع هيدوسمل اق لامرلا لرجل لت اضلا مسلاو
 . اراض نكت ملزئ ضل امم: إم نذل كا ذو ىسأقلا
 ,تاوؤ .تفبطلم داوكول زلوص بق قوسيب فيك مي اطغل 930اناههروبصواردتص بهزب واهي رض مما بشل 3 ظ ف 0 ١ ٠١ (مءكأ 0 بلقلا ةلمؤ
 - يماؤإ هزي ان هسداركزو وم ابامعا اي كللق ةرموجاذ
 دزاركألا ناك تنك لن انصو دلتا بلد فخ تمعلا
 ريوكلارسرزملا ناراصلا ضيم ا ليلو ةينوككا سنعبلا . ىهو نام /اد لاضتشلإلا افغل او :لضفل اريوظركذلا
 تاما ١ اذ هالوع ناو لرحلا نب باتا طارخأ و
 نارك نفس نار امل ور كذا اخ اره ىف تاصوابمح
 رنؤكوش نم ةرها شعر ست و ها لصلتو
 ثيؤو رن نم عاما ءاو تمرشد دل دالز الل و ماعرل ىلع برامح لكنا نيازاعكضعب لاك دما ملو اد اشف
 هددال لاالاد وسلا رض ازاق كولا, بلل لاشنش ١
 . رابعشر(ازازلز امل يطوف ذل هونصخلاو رهام تارصصدرازنالا توغرتطا زرجوار لذ الث نم ايون وأ

 ار بسمك جوتنطلاو زقرلا الات لح

 عنيتححك



 ظ
-- 

 المتتابع نمدل لت غطرش اطعل كشاف لاقل لذ
 ”"ي( علوش هزه ف الاصبادلل نزل ورارسلاو فراعملاب .

 راصاى| مق دلل هل و سلا تاوحانح ءااطنالاو ملوعلاب

 روسلاونرخلو مزعل وتمصلاا ّصيرألا هذييب|لادد١ كارد
 صظنلا تمَمحَسف .بلتكو مير لا هرهزغ تلقت اذ اذ
 درا لمع (تلازه نغفل ونكمل )د نع ثدل تكاصو

 لشتيو دللرق كالو ععس فنكف دله نع از
 تتسم دل كتابا رار مدل دج نظل شيك لش لع ا انه
 لج او حيك سل
 نسعاو للا ازه فمك از او ىإلاريرغألا نم سانمعاو
 قسم الالي ذ م كر
 .بيكف ركل ظنل ا قصك نعمضاعارشو ساد فركيملا

 وولد نسالللا يعمع ان124ل ضالاب بعرس اد نا مكمل ل
 هددارزخا عمرك ترن تحد زل ابان ايل ناو مكمن
 - تكن قماظ نك حادا اماو نولجمدالأر املوتش نا
 ركب لاذ إ صخشلا الا نو عمل ارظم ثوكين اص
 داعب اداطلانغا حسا بيكي نشف رع
 كدا ملعتلا اد هاف غل الو يحج ممل لضرلا انما أد ارم ركبللا مل |راو فرؤرعم اب ارطم عينعل ايوكمانإل قيليو

 أم مكه تساهم امتبد اذا .ايمع نه نم اف كاسّضند

 "اقر انما الوا دل دش عالص عال ايارتم
 بور نك ىقنو مدرع ا بقدو مدع بون دلل ”ةلايع او مه صون

 اوألاةيربم لعط ترعلا كارجتالاد مشب د خت نو لاغألا



 و مص مسام نزلا «اعمم رش نيو نوضح ايرككسلا

 افي نايقطلا# ل
 ممن نطابو دمع او ممرعكا
 ك0 كليم اعاد 0 مزعج ممر
 لخ نيو ميتلاو (سملا 3 نازهتسم جرارطا لعب نيد ناس
 لمهام فلا نيملطتم ىمشملاو سلا كا لد نيلطتم حاص
 نم ناب اس نككو اوما لا لهتارح١ اهو منا
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